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Memoriu tehnic general 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții : Retea de distributie apa potabila in comuna Bicaz Chei, 

sat Bicaz Chei si sat Ivanes, etapa aVIa, pe strazile : DJ127A – Lunca Bisericii, DC 137 – drum 

comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului Podis, Clopotei, Morii si Fundatura Tepesului                                        

1.2.  Amplasamentul 

Judetul Neamt, comuna Bicaz Chei, satul Bicaz Chei si satul Ivanes 

1.3. Ordonatorul principal de credite :  

U.A.T. comuna Bicaz Chei, judetul Neamt 

1.4. Investitorul : 

U.A.T. comuna Bicaz Chei, judetul Neamt 

1.5. Beneficiarul investiției : 

comuna Bicaz Chei, judetul Neamt 

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție : 

S.C. FINDESIGN S.R.L. Piatra Neamt – proiectant general 

Ing. Angelica Burghelea – 0745 580 461 

2. Prezentarea opțiunii aprobate : 

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând: 

a) descrierea amplasamentului 

Comuna se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Harghita, în zona 

cursului superior al râului Bicaz, în zona unde primește apele afluentului Dămuc, la poalele munților 

Ceahlău, Hășmaș și Tarcău. Este străbătută de drumul național DN12C, care trece prin Cheile 

Bicazului spre Gheorgheni. La Bicaz-Chei, din acest drum se ramifică drumul județean DJ127A, care 

ajunge la Dămuc, apoi urcă pe valea Dămucului și coboară apoi pe râul Poiana Fagului în județul 

Harghita la Lunca de Jos . Pe teritoriul comunei Bicaz-Chei se află două rezervații naturale: Cheile 

Bicazului și Cheile Șugăului, ambele de tip mixt. 

b) topografia; 

Pentru lucrarile aferente retelei de alimentare cu apa, beneficiarul a pus la dispozitie 

proiectantului general, studii topografice intocmite in sistem STEREO 70, de catre ing. Ursachi 

Mihai. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bicaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_D%C4%83muc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Masivul_Ceahl%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Masivul_Ceahl%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_H%C4%83%C8%99ma%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Tarc%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN12C
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Bicazului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Bicazului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorgheni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_D%C4%83muc,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_de_Jos,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Bicazului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_Bicazului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cheile_%C8%98ug%C4%83ului
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c) clima și fenomenele naturale specifice zonei; 

Din punct de vedere climatic amplasamentul se încadrează într-o zonă cu climă temperat-

continentală, caracterizată prin temperaturi medii anuale de +80 C, cu media minimă în luna ianuarie 

de –40 C şi maximă în luna iulie de +180 C, iar cantitatea de precipitaţii medii anuale este de 600 mm. 

d) geologia, seismicitatea; 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat aparţine culoarului râului Bicaz, 

ce separă în această zonă Muntele Ceahlău de Munții Tarcăului.  

Din punct de vedere geologic amplasamentul aparţine zonei cristalino-mezozoică, alcătuită 

din formaţiuni cristalofiliene de vârstă ante-Proterozoic superior, Proterozoic superior – Paleozoic şi 

din depozite sedimentare mezozoice, cât și zonei flişului vest intern (Pânza de Ceahlău).  

În cadrul şisturilor cristaline cât şi în cadrul formaţiunilor sedimentare au fost distinse mai 

multe serii, care caracterizează unităţi tectonice diferite. Structura zonei cristalino-mezozoice este 

dominată de prezenţa mai multor pânze de şariaj suprapuse, la alcătuirea cărora iau parte, în proporţii 

diferite, depozite sedimentare şi formaţiuni cristaline. 

Pânza de Ceahlău încalecă spre est peste depozitele flişului curbicortical. La constituţia 

acestora iau parte depozite de vârstă cretacic inferior și superior. 

Formaţiunea geologică de bază (roca de bază), în zona amplasamentului este constituită: 

- în cadrul zonei cristalino-mezozoice, din şisturi cristaline, ce constituie Seria de Tulgheş, cunoscută 

şi sub numele de seria sedimentaro-vulcanogenă acidă; 

- în cadrul Pânzei de Ceahlău, din depozite aparținând intervalului de vârstă Neocomian. 

  Succesiunea complexelor stratigrafice cunoscută în Seria de Tulgheş este următoarea: 

- Complexul cuarţitelor negre cu mangan, care este constituit dintr-o alternanţă de cuarţite negre 

grafitoase, şisturi grafitoase, grafito-sericitoase, sericito-cloritoase. 

- Complexul vulcanogen mediu se dispune normal peste complexul precedent şi este alcătuit dintr-o 

alternanţă de metatufuri acide şi roci terigene (şisturi sericito-cloritoase, şisturi sericitoase slab 

grafitoase, sporadic cuarţite negre), cu intercalaţii rare de şisturi verzi. 

- Complexul cuarţitelor şi al rocilor carbonatice urmează în succesiune normală peste complexul 

anterior și este constituit din cuarţite negre, cuarţite rubanate şi cuarţite albe, şisturi grafitoase şi 

calcare. 

Neocomianul, din Pânza de Ceahlău, este reprezentat printr-o serie marnoasă-calcaroasă, denumită 

Stratele de Sinaia, care apar în zona frontală a pânzei de Ceahlau. În stratele de Sinaia, s-au separat 

două orizonturi: 

- unul inferior (marnocalcaros), alcătuit dintr-o alternanţă de şisturi argiloase, marnocalcare cenuşii 

şi negricioase, calcare litostratigrafice, gresii calcaroase şi conglomerate; 

- unul superior, constituit în cea mai mare parte din şisturi argiloase, gresii calcaroase dure, cu 

diaclaze umplute cu calcit, gresii cu structura convolută şi intercalaţii subordonate de marnocalcare 

cenuşii. Formaţiunea acoperitoare aparţine perioadei cuaternare şi este alcătuită din:                                                      

- depozite coluviale, constituite din fragmente și blocuri de gresie, cu interspațiile umplute cu argilă;                                           

-   depozite de terasă, constituite din pietriș cu bolovăniș și nisip argilos. 
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Reţeaua hidrografică a regiunii este reprezentată de râul Bicaz, afluentul său pârâul Dămuc și 

afluentul acestuia pârâul Ivaneș. 

Acviferul freatic este cantonat în baza formaţiunii acoperitoare.   

Adâncimea de îngheţ : Conform STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheţ, în zona 

amplasamentului este de 1,10 m, de la cota terenului natural. 

Condiţii seismice 

Conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, acceleraţia terenului pentru 

proiectarea construcţiilor la starea limită ultimă, în perimetrul studiat, corespunzatoare unui interval 

mediu de recurenţă de referinţă de 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, este: ag= 

0,20 g. Valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de răspuns, pentru zona amplasamentului 

considerat, este: TC = 0,7 sec.  

Clima 

Din punct de vedere climatic amplasamentul se încadrează într-o zonă cu climă temperat-

continentală, caracterizată prin temperaturi medii anuale de +80 C, cu media minimă în luna ianuarie 

de –40 C şi maximă în luna iulie de +180 C, iar cantitatea de precipitaţii medii anuale este de 600 

mm. 

Investigaţii de teren 

Pentru precizarea condiţiilor geotehnice de fundare din zona studiata, S.C. ALCROTRADE 

S.R.L Piatra Neamt – ing. Grosaru Romeo – tel. 0744 247 980, a executat foraje geotehnice, cu 

adâncimi de câte 2,00 m. 

Forajele de prospecțiune geotehnică au fost executate cu instalaţia de foraj Beretta T22, având 

următoarele accesorii: 

- Prăjini foraj Ø 76 mm, 

- Tub carotier Ø 120 mm, 

- Tubaj de lucru Ø 150 mm,  

- Șnec Ø 120 mm, 

- Ștuțuri Ø 102 mm. 

 Amplasarea forajelor de prospecţiune geotehnică este conform planurilor de situaţie anexate.  

Cartarea efectuată, a pus în evidenţă următoarea litologie: 

- 0,00 – 0,10 m asfalt; 

- 0,10 – 0,40 m umplutură drum (pietriș cu nisip prăfos cafeniu-gălbui); 

- 0,40 – 1,50 m pietriș cu bolovăniș și nisip argilos cafeniu-gălbui; 

- 1,50 – 2,00 m pietriș cu bolovăniș și nisip argilos galben-cafeniu. 

          În forajele de prospecţiune geotehnică, executate pe amplasamentul studiat în octombrie 2019, 

nivelul hidrostatic al acviferului freatic nu a fost interceptat până la adâncimea de investigare, de 

2,00 m.Traseul rețelei pentru alimentarea cu apă potabilă, propus spre realizare în această etapă, este 

amplasat pe terasele râului Bicaz și pârâului Dăndeni. La data executării lucrărilor de prospecţiune 

geotehnică şi în condiţiile actuale, terenurile din zonele studiate au asigurate stabilitatea generală și 
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stabilitatea locală. În forajele de prospecţiune geotehnică, executate pe amplasamentul studiat în 

octombrie 2019, nivelul hidrostatic al acviferului freatic nu a fost interceptat până la adâncimea de 

investigare, de 2,00 m. Depozitele aluviale, constituite din pietriș cu bolovăniș și nisip argilos, ca 

teren de fundare, se încadrează în categoria “terenuri bune”, conform normelor indicativ NP-

074/2014, anexa A, tabelul A1.1. Pe baza criteriilor precizate în normele indicativ NP– 074/2014, 

anexa A, tabelul A1.4, aprobate de MDLPL, pentru terenul de fundare, constituit din depozite 

aluviale, punctajul categoriei geotehnice este de 10 puncte şi ca urmare amplasamentul studiat se 

înscrie în “categoria geotehnică 2”, cu risc geotehnic moderat. Depozitele coluviale, constituite 

din fragmente și blocuri de gresie cu interspațiile umplute cu argilă, ca teren de fundare, se 

încadrează în categoria “terenuri medii”, conform normelor indicativ NP-074/2014, anexa A, 

tabelul A1.2. Pe baza criteriilor precizate în normele indicativ NP– 074/2014, anexa A, tabelul A1.4, 

aprobate de MDLPL, pentru terenul de fundare, constituit din depozite coluviale, punctajul 

categoriei geotehnice este de 11 puncte şi ca urmare amplasamentul studiat se înscrie în “categoria 

geotehnică 2”, cu risc geotehnic moderat. Conform STAS 3300/2-88 și Normativului NP 112 – 

2014, presiunile convenţionale de bază, pentru depozitele de pe traseul rețelei pentru alimentarea cu 

apă potabilă, propus spre realizare în această etapă, sunt: 

- pentru depozitele coluviale, constituite din fragmente și blocuri de gresie cu interspațiile umplute 

cu argilă: P conv = 200 - 250 kPa; 

- pentru depozitele aluviale, constituite din pietriș cu bolovăniș și nisip argilos:P conv = 350 kPa. 

             Pentru amplasarea conductelor pentru alimentarea cu apă potabilă se recomandă ca 

adâncimea de pozare a acestora să fie sub adâncimea maximă de îngheț.Pentru fundațiile căminelor 

de vizitare, de pe traseul conductelor pentru alimentarea cu apă potabilă și fundațiile stâlpilor de 

susținere a conductelor, în zonele de supratraversare a pârâurilor se recomandă sistemul de fundare 

direct, sub adâncimea maximă de îngheț. În zonele de subtraversare este necesară montarea 

conductei în tub de protecție din țeavă de oțel. La executarea săpăturilor în depozitele de terasă, 

constituite din roci necoezive, sunt necesare sprijiniri. În zonele unde rețeaua este sub cota nivelului 

hidrostatic, sunt necesare sprijiniri și epuizmente directe. 

e) devierile și protejările de utilități afectate;  

Conform avizelor de amplasament eliberate de catre detinatorii de utilitati subterane, in zona 

studiata exista retele de apa potabila si linii electrice. Traseul acestor retele existente sunt in 

conformitate cu plansele aferente avizelor de amplasament. La predarea de amplasament si trasare vor 

fi prezenti si reprezentantii detinatorilor de utilitati subterane, care vor confirma pozitia retelelor 

edilitare pe care le detin. La inceperea sapaturilor, constructorul va realiza sondaje pentru 

determinarea pozitiei exacte a fiecarei retele edilitare existente. Nu sunt necesare devieri de utilitati 

existente; la executia sapaturilor constructorul va da o atentie deosebita acestor zone, pentru a nu 

deteriora nici o retea existenta. 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și 

provizorii; 

 Retelele edilitare existente sunt trecute in planurile de situatie, in conformitate cu avizele 

emise de catre detinatorii acestora.  

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

Accesul la amplasament se realizeaza din DJ 127 A, DC 137 si drumuri laterale. 
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h) căile de acces provizorii: nu sunt necesare cai de acces provizorii. 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

Conform Certificatului de Urbanism nr.31 din 25.08.2022, amplasamentul nu se afla in zona 

protejata sau in zona de protectie a unui monument istoric,  nu sunt instituite restrictii de catre 

Ministerul Culturii in ceea ce priveste constructii cu valoare arhitecturala si istorica deosebita, 

stabilita prin documentatii de urbanism legal aprobate. 

2.2. Soluția tehnică cuprinzând: 

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

Teava PEHD 

Dn 63 mm 

Teava PEHD 

Dn 90 mm 

Teava PEHD 

Dn 32 mm 

Numar brasamente 

1.969 m 581 m 98 m 78 

Retea de distributie apa  

montata ingropat 

Retea de distributie 

apa  montata ingropat 

Bransamente apa  

montate ingropat 

 

 

b) varianta constructivă de realizare a investiției; 

Conform temei de proiectare, se vor realiza retele de distributie apa potabila pentru 

alimentarea a imobilelor si obiectivelor social-economice situate pe strazile : DJ127A – Lunca 

Bisericii, DC 137 – drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului Podis, Clopotei, Morii si 

Fundatura Tepesului .                                     

  c) trasarea lucrărilor; 

Se va realiza conform prevederilor din caietul de  sarcini. 

d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; 

Se va realiza conform prevederilor din caietul de sarcini si P.O.E. 

e) organizarea de șantier. 

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de reţele, traseele 

fiind amplasate integral pe drumul comunal şi drumurile locale libere de construcţii. 

 Cazarea, transportul muncitorilor, depozitarea materialelor, curăţenia în şantier, serviciile 

sanitare, organizarea şi semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru revin în sarcina 

antreprenorului, care va intocmi in conformitate cu legislatia in vigoare, proiect de organizare de 

şantier (dacă va fi cazul). 

 Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a tuturor 

obiectivelor proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul reţelei de drumuri naţionale 

şi locale existente.  
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e.1.) DATE CARACTERISTICE PRIVIND ORGANIZAREA DE SANTIER SI MODUL DE 

AMPLASARE. 

Amplasarea echipamentelor aferente organizarii de santier se va realiza pe terenul beneficiarului – 

Domeniul Public al comunei Bicaz Chei, fara a intra in proprietati private. Se va urmari ca prin 

desfasurarea activitatilor de construire sa nu fie grav perturbat traficul din zona. De asemenea, tot in 

acest spatiu se vor depozita si materialele de constructii.  

Pentru buna desfasurare a lucrarilor sunt necesare o serie de echipamente si dotari dupa cum 

urmeaza: 

1. Realizare platforme, astfel :  

- platforma cu dimensiunile 40 m x 35 m, pentru depozitare : 

- autobasculanta de transport materiale – 1 buc. 

- buldoexcavator – 2 buc 

- betoniera pentru mixtura mortarului 

- lazi metalice demontabile pentru mortar si beton 

- nisip 

- platforma balastata cu dimensiunile 20 m x 10 m, pentru depozitare : 

- teava PVC 

2. In vederea asigurarii unui confort corect in timpul pauzelor se impune dotarea santierului cu  

doua baraci ce sa contina: 

- birou inginer sef de santier (cu punct sanitar ) 

- magazie de depozitare S.D.V. inchis sub cheie  – polizor unghiular, freza manuala, bormasina 

cu percutie, lopeti, tarnacoape, etc 

 

3. Doua grupuri sanitare ecologice 

4. Doua pichete de incendiu 

5. Utilitati  - se asigura de catre beneficiar ( racord electric) 

Depozitarea materialelor pe platformele amintite mai sus se va face in vraf sau stive bine 

organizare in concordanta cu recomandarile furnizorului. Toate acestea vor fi acoperite cu prelate 

impermeabile si pazite in permanenta pentru a se evita furtul, sustragerea sau distrugerea lor. 

Lucrarile de pe santier necesita protectie atat impotiva agentilor externi, dar se impune si o protectie a 

trecatorilor. Acest fapt va fi posibil prin ingradirea zonei de organizare de santier cu imprejmuiri din 

sarma fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund. Astfel se va preveni 

accidentarea oamenilor si animalelor pasagere. Este obligatorie purtarea de catre toti lucratorii 

angajati pe santier, a unor costume de protectie vizibile si inscriptionate cu numele firmei 

executante, in concordanta cu normele europene in vigoare. Bocancii vor fi din piele cu 

protectie metalica la varf si talpa groasa pentru absolut toti muncitorii, de asemenea castile de 
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protectie. Firma ce furnizeaza echipamentul de protectie va prezenta agrementul tehnic 

organelor de control si beneficiarului.  Curatenia pe santier este obligatorie atat pe timpul 

desfasurarii activitatii de constructie cat si la plecarea masinilor din santier. De asemenea maistrul sau 

seful de echipa va verifica in permanenta ca muncitorii sa nu lase materiale nesupravegheate sau sa 

arunce deseurile in alte locuri decat cele stabilite prin proiect. 

e.2. ) MASURI DE PROTECTIE  

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor 

- S-au prevazut doua pichete de incendiu : lada cu nisip, lopata, tarnacop, stingatoare incendiu. 

        Masuri de protectie a mediului 

- Obiectivul nu produce substante poluante, zgomot.  

Masuri de protectie a spatiilor incalzite 

- Nu este cazul, lucrarile se executa in aer liber 

Masuri de protectie a muncii. 

Pe tot timpul executiei lucrarilor de santier se vor respecta prevederile din urmatoarele legi si 

normative: 

 Legea nr. 5 / 1965; 

 Norme republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu 

Ordinele nr. 34./1975; 60/1975; 110/1977 si 39/1977.  

 Norme republicane de protectia muncii (vol. I si II) elaborate de CPM Bucuresti. 

 XXV - schele si esafodaje 

 cap. XXUX - Executarea constructiilor inalte; 

 cap. XXXVI - lucrari de zidarie; 

 cap. XXVII - lucrari de prepararea mortarelor; 

 cap. XXXVIII - lucrari de izolatii; 

 cap. XXXIX - lucrari de finisaje 

             Executantul are obligatia de a lua toate masurile suplimentare necesare, pentru ca toate 

lucrarile de santier se executa in cea mai deplina siguranta. Toate materialele puse in opera vor fi 

insotite de agremente tehnice si documentele care atesta calitatea lor (incercari in laboratoare 

specializate). 

 

 

 

 

Intocmit : ing. Angelica Burghelea 
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Memoriu tehnic  

 

1. DATE GENERALE: 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții : 

Retea de distributie apa potabila in comuna Bicaz Chei, sat Bicaz Chei si sat Ivanes, etapa aVIa, pe 

strazile : DJ127A – Lunca Bisericii, DC 137 – drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca 

Bicazului Podis, Clopotei, Morii si Fundatura Tepesului                                        

1.2. Amplasamentul 

Judetul Neamt, comuna Bicaz Chei, satul Bicaz Chei si satul Ivanes; 

1.3. Clasa de importanta; categoria de importanta, exigente privind verificarea proiectului : 

In conformitate cu prevederile STAS 4273 – 83, pct. 2.10, 3.1, 4.1, tabel 13 si H.G. 26/1994 s-

a determinat clasa de importanta redusa  IV – 3 – lucrari hidrotehnice de importanta secundara. 

In conformitate cu “Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor – 

metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” aprobata prin HGR 766/1977 şi 

Metodologia aprobată prin Ord. 31/N 71995, conform anexei 1, lucrarea se încadrează în categoria de 

importanţă a construcţiei C - normală. 

Conform HGR 925/1995 art .6. şi Ord MLPTL nr.77/N/1996 proiectul va fi verificat la 

specialitatea Is (sau SE, Saac) , pentru cerintele : rezistenţa şi stabilitatea, siguranţa în exploatare, 

siguranta la foc, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului aferentă instalaţiilor, 

izolaţia termică,  hidrofugă şi economie de energie,  protecţia împotriva zgomotului generate de 

instalaţii. Orice modificare fata de solutia prevazuta in proiect se va face numai cu acordul scris al 

proiectantului. Este obligatoriu de instiintat, inaintea de inceperea lucrarilor, Inspectia de stat in 

constructii, conform reglementarilor legale. 

1.4. Normative si standarde ce se vor avea in vedere la intocmirea proiectului: 

Realizarea prezentei documentatii s-a facut in concordanta cu prevederile urmatoarelor 

normative si standarde :  

- STAS 10898 -  2005    - Alimentare cu apa si canalizare. Terminologie. 

- STAS 1343/0 - 2006    - Determinarea cantitatilor de apa de alimentare. Prescriptii  generale.  

- STAS  1343/1 - 2006   - Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru centre  

populate. 

- STAS  6819 - 1997      -  Aductiune. Studii proiectare si date constructive. 

- SR 4163/1 - 1996         -  Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare. 

- SR 4163/2 - 1996         -  Retele de distributie. Prescriptii de calcul. 

- SR 4163/3 - 1996         -  Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare. 

- STAS 8891/1- 2006     -  Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate in 

sapatura. 
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- SR 1342 - 1991            - Apa potabila 

 

- SR EN 805 - 2000 – Alimentare cu apa. Conditii pentru sistemele si componentele exterioare 

cladirilor 

- SR EN 1917 -  2003 – Camine de vizitare 

- STAS 3620/2 – 1985 – Alimentari cu apa . Retele de distributie 

- SR ISO 4427/2 – 2010 – Tevi si fitinguri din polietilena pentru alimentari cu apa 

- STAS 1478 - 90      ― Alimentari cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii 

fundamentale de       proiectare.  

- Legea 107 / 1996 si OUG 3 / 2010 – Legea apelor 

- Normativ C56 - Verificarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii  

- Legea 10/1991 modificata prin Legea 177/2015 privind calitatea in constructii 

- P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor , partea a IIa – 

Instalatii de stingere  

- Normativ C56 - Verificarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii  

- Normativ NP 133-2013 – Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare a localitatilor 

-  P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor , partea a IIa – 

Instalatii de stingere  

 

1.5. Studii de specialitate necesare   

 

- Studiu topografic intocmit in sistem STEREO 70 de catre ing. Mihai Ursachi, pus la dispozitie 

de catre beneficiar 

- Studiul Geotehnic  intocmit de catre S.C. ALCROTRADE S.R.L. Piatra Neamt – ing. Grosaru 

Romeo 

 

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR : 

 

2.1. Descrierea constructivă si functionala a lucrarilor existente – lucrari hidroedilitare :  

In localitatea Bicaz Chei s-a executat sistemul centralizat de alimentare cu apa pentru nevoi 

gospodaresti si nevoi publice, precum si pentru asigurarea rezervei intangibile pentru combaterea 

incendiului si dotarea cu hidranti exteriori pentru asigurarea interventiei directe in caz de incendiu, 

dimensionat pentru intreaga comuna, alcatuit din : 

Captarea apei :  s-a realizat regularizarea albiei raului Sugau pe o distanta de circa 2,55 m amonte si 

3,80 m aval fata de axul paragului deversor aferent captarii, prin executia unui canal trapezoidal cu 

pereu din beton armat placat cu piatra bruta, pentru a se asigura incadrarea corespunzatoare in peisajul 

natural. S-a realizat un prag deversor din beton armat si camera de priza si spalare cu dimensiunile in plan 

9,50 x 2,30 m si cu inaltimea de 3,50 m.  

Conducta de aductiune apa: are lungimea totala L = 398 m, este realizata din teava de polietilena de 

inalta densitate cu Dn = 160 mm, Pn 6 bar, L = 342 m si din teava otel SR 404, Dn 150 mm, Pn 6 bar, 

L = 56 m, la iesirea din camera de captare si supratraversarea raului Bicaz. 
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Statia de tratare apa Q = 50 mc/h : 

S-a montat o statie compacta pentru tratarea apei, cu urmatoarele trepte de tratare:            

preclorinare, coagulare/floculare, pompare de process,filtrarea multimedia, postclorinare 

Rezervorul de inmagazinare : are volumul total V =  600 mc.si volumul util Vu=585,00 mc. 

Rezervorul de inmagazinare a fost dimensionat avand in vedere toti consumatorii ce se pot racorda la 

sistemul de alimentare cu apa. Instalatia hidraulica aferenta rezervorului este compusa din 

urmatoarele: conducta de alimentare a rezervorului, de la statia de tratare a apei, conducta de preaplin 

si conducta golire a rezervorului in caminul de golire, conducta racord PSI, caminul Cpsi si hidrantul 

exterior de incendiu Hie1, conducta de distributie a apei potabile catre utilizatori. 

Reteaua de distributie : este din teava de polietilena de inalta densitate cu lungimea totala L = 

15.700 m si diametre cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 250 mm. Reteaua de distributie este prevazuta 

cu hidranti exteriori de incendiu, la distanta de 100 m unul fata de celalalt, iar dupa modificarea 

P118/2-2013 distantele au fost cuprinse intre 100 m – 500 m in functie de amplasarea obiectivelor ce 

necesita protejarea. Dimensionarea retelei de distributie existenta pe DN12C cu Dn 250 mm a fost 

realizata astfel incat sa poata prelua si retelele de distributie ce se vor executa in etapele urmatoare. 

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este comuna Bicaz Chei : Tel/ Fax 0233 / 

255773, primar : Oniga Ghiorghe – 0745 630 586 

2.2. Descrierea constructivă si functionala a lucrarilor proiectate – lucrari hidroedilitare :  

Conform temei de proiectare, se vor realiza retele de distributie apa potabila pentru 

alimentarea a imobilelor situate pe strazile :  DJ127A – Lunca Bisericii, DC 137 – drum comunal 

Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului Podis, Clopotei, Morii si Fundatura Tepesului, astfel : 

2.2.1. retea de distributie amplasata pe DJ 127 A, intre km 19+672 si km 19+820 (desen H01) : 

Reteaua de distributie apa potabila proiectata intre punctele 1 si 2 de pe planul de situatie se 

va realiza pe o lungime totala L = 148 m, utilizand teava PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar.                                    

Punctul de racord este in reteaua de alimentare cu apa existenta de pe DJ 127 A, realizata din teava 

PEHD, Dn 160 mm, in zona subtraversarii pentru alimentarea cu apa a Scolii nr.1 Bicaz Chei, 

realizata din teava PEHD, Dn 110 mm, inainte de caminul apometru al acesteia. Se va monta un 

un teu redus Dn 110 mm/63 mm.  

Prin proiectarea retelei de distributie apa potabila pe DJ 127 A si pe partea dreapta a 

acestuia ( pe partea stanga exista), nu se vor mai realiza bransamente prin foraj orizontal si nu va 

mai fi afectat acest drum. 

2.2.2. retea de distributie amplasata pe drum lateral DJ 127 A, tronson 3 - 4 (desen H02) : 

Reteaua de distributie apa potabila proiectata, se va realiza pe o lungime L = 74 m, utilizand 

teava PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar. Racordarea in reteaua de alimentare cu apa existenta pe DJ 127 

A, la km 19+910, din teava PEHD, Dn 63 mm, se va realiza prin intermediul unui teu egal PEHD 

Dn 63 mm/63 mm.  
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2.2.3. retea de distributie amplasata pe DJ 127 A (desene H03, H04, H05 si H06) : 

Reteaua de distributie apa potabila proiectata, se va realiza pe o lungime totala L = 670 m, 

utilizand teava PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar, astfel : tronson 10 - 9, l = 231 m intre km 19+963 si 

km 20 + 194, tronson 9 – 6, L = 357 m intre km 20+194 – km 20 + 551, tronson 5 – 6 , L = 82 m 

intre km 20 + 551 – km 20 + 663. Racordarea in reteaua de alimentare cu apa existenta pe DJ 127 

A, in zona km 20 + 633 (punctul 5)  realizata din teava PEHD, Dn 110 mm se va realiza prin 

intermediul unui teu redus Dn 110 mm/63 mm. In punctual de racord s-a prevazut un camin de 

vane CV1 echipat cu un robinet cu sertar pana si corp oval Dn 50 mm. 

Prin proiectarea retelei de distributie apa potabila pe DJ 127 A si pe partea dreapta a 

acestuia ( pe partea stanga exista), nu se vor mai realiza bransamente prin foraj orizontal si nu va 

mai fi afectat acest drum. 

2.2.4. retea de distributie amplasata pe drumul lateral DJ 127 A, tronson 11 - 12 (desen H07) : 

Reteaua de distributie apa potabila proiectata, se va realiza pe o lungime L = 34 m, utilizand 

teava PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar. Racordarea in reteaua de alimentare cu apa existenta pe DJ 127 

A, in zona km 21 + 005, din teava PEHD, Dn 110 mm, se va realiza prin intermediul unui teu 

redus PEHD Dn 110 mm/63 mm. 

2.2.5. retea de distributie amplasata pe DJ 127 A (desene H08, H09) : 

Reteaua de distributie apa potabila proiectata, se va realiza pe o lungime totala L = 454 m, 

utilizand teava PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar, astfel : tronson 13 – 15, L = 224 m, intre km 21 + 789 

– 22 + 013 ( stanga) si tronson 14 – 16, L = 230 m, intre km 21 + 789 – 22 + 013 ( dreapta) . 

Racordarea in reteaua de alimentare cu apa existenta pe DJ 127 A, realizata din teava PEHD, Dn 

110 mm se va realiza prin intermediul unui teu redus Dn 110 mm/63 mm, robimet de sectionare cu 

sertar si corp plat, Dn 50 mm, robinet de golire cu sertar si corp plat, Dn 50 mm, montate in 

caminul din beton CV2. Diferenta de lungime dintre cele doua tronsoane de conducta montate de-

a lungul DJ 127 A, pe partea stanga, respective pe partea dreapta este data de faptul ca este 

necesara subtraversarea acestui drum. 

Reteaua de distributie apa potabila proiectata pe DJ 127 A se amplaseaza in spatiul verde, 

conform planurilor de situatie, la distante cuprinse intre 4,55 m – 4,75 m  si nu afecteaza 

carosabilul. Subtraversarea DJ 127 A in zona km 21 + 789, intre punctele 13 – 14 se va realiza 

prin foraj orizontal dirijat pe o lungime L = 12 m, conducta montandu-se in tub de protectie cu Dn 

160 mm si L = 9 m. 

Groapa de pozitie pentru introducerea utilajului de foraj orizontal se va amplasa in zona DC 

137 ( pct.13 ), fara a se afecta DJ 127 A. dupa realizarea forajului orizontal, groapa de pozitie va fi 

utilizata pentru montarea caminului CV2. 

Prin proiectarea retelei de distributie apa potabila pe DJ 127 A si pe partea dreapta a 

acestuia ( pe partea stanga exista), nu se vor mai realiza bransamente prin foraj orizontal si nu va 

mai fi afectat acest drum. 

2.2.6. retea de distributie amplasata pe DC 137  (desene H010, H011, H012 si H013) : 

            Reteaua de distributie apa potabila proiectata, se va realiza pe o lungime L = 581 m, 

utilizand teava PEHD, Dn 90 mm, Pn 6 bar, astfel : tronson CV3 – SRP, L = 64 m, tronson SRP – 
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16 , L = 517 m. Se va monta o statie de ridicare a presiunii echipata cu un grup de pompare apa 

potabila 1A _+ 1 R, Q = 1,255 l/s = 4,518 mc/h si H = 10 m, cu tablou de automatizare si control, 

amplasate intr-un container prefabricat cu dimensiunile 4,00 m x 2,40 m x 2,70 m, montat pe o 

placa din beton prefabricate cu grosimea 15 mm. Racordarea in reteaua de alimentare cu apa 

existenta pe DC 137, in zona Scolii + gradinitei din satul Ivanes, din teava PEHD, Dn 110 mm, se 

va realiza prin intermediul unui teu redus PEHD Dn 110 mm/90 mm, robimet de sectionare cu 

sertar si corp plat, Dn 80 mm, montate in caminul din beton CV3. Alimentarea cu energie electrica 

se va realiza de la stalpul electric existent in zona. 

2.2.7. retea de distributie amplasata pe drumuri laterale (desene H014, H015, H016, H017 si 

H018) : 

Reteaua de distributie apa potabila proiectata pe aceste drumuri laterale, se va realiza pe o 

lungime totala L = 496 m, utilizand teava PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar, astfel : tronson 17-18, L = 

99 m, tronson 19-20, l = 50 m, tronson 21-22, L = 70 m, tronson 23 – 24 , L = 155 m si tronson 25 

– 26 , L = 122 m. Racordarea in reteaua de alimentare cu apa existenta pe drumurile laterale, din 

teava PEHD, Dn 63 mm, se va realiza prin intermediul unui teu egal PEHD Dn 63 mm/63 mm. 

In punctele cele mai inalte ale profilelor longitudinale s-au amplasat camine de aerisire CA 

prevazute cu robineti cu sertar si corp plat Dn 50 mm. In punctele cele mai joase ale profilelor 

longitudinale s-au amplasat camine de golire Cg prevazute cu robineti cu sertar si corp plat Dn 50 

mm. 

Conform prevederilor Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea 

aIIa – instalatii de stingere – Indicativ P118/2-2013 si  Normativ NP 133-2013 – Normativ privind 

proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor cu 

modificarea ulterioara data de Ordinul 3218/2016 pentru completarea reglementarii tehnice (…) NP 

133-2013 : ,, prin exceptie de la dispozitiile pct.5.4.5 alin.(1) si (13), pe retele de alimentare cu apa 

realizate in localitatile din mediul rural cu o populatie de la 500 pana la 10.000 locuitori, hidrantii 

exteriori se amplaseaza la distante de pana la 500 m intre ei’’, avand in vedere ca pe traseul 

retelelor de distributie existente pe partea opusa celor proiectate, exista hidranti exteriori 

supraterani cu Dn 100 mm montati la distante de 100 m unul fata de celalalt, iar pentru reteaua de 

distributie proiectata pe DC 137, la distanta de 8m fata de punctual de record exista Hie4, nu s-au 

prevazut hidranti de incendiu exterior. Avand in vedere breviarul de calcul anexat referitor la 

determinarea diametrelor conductelor pentru fiecare strada si prevederile art.6.4 din P118/2-2013, 

rezulta ca pentru conducte cu diameter mai mici de Dn 100 mm, nu se monteaza hidranti exterior 

de incendiu. 

Conform temei de proiectare, se vor realiza si bransamente, conform tabelului urmator : 

Nr.crt. numar bransamente material lungime totala bransament 

1. 75 buc. PEHD, Dn 32 mm 98 m 

 

Nr.crt. Retea de distributie apa potabila cu Dn 63 mm Retea de distributie apa potabila cu Dn 90 mm 

1. 1.969 m 581 m 

2.                                                    Total : 2.550 m  
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Nr.crt. tronson Material lungime totala 

retea de distributie 

1. 1 - 2 PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar 148 

2. 3 - 4 PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar 74 

3. 10 - 9  PEHD, Dn 63 mm, Pn 6 bar 231 

4. 11 - 12 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 34 

5. 8 - 9 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 64 

6. 9 - 6 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 357 

7. 6 - 7 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 29 

8. 5 – 6 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 82 

9. 13 – 15 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 224 

10. 14 - 16 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 230 

11. CV3 – SRP PEHD, Dn90 mm, Pn 6 bar 64 

12. SRP – 16 PEHD, Dn90 mm, Pn 6 bar 517 

13. 17 – 18 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 99 

14. 19 – 20 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 50 

15. 21 - 22 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 70 

16. 23 – 24 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 155 

17. 25 - 26 PEHD, Dn63 mm, Pn 6 bar 122 

 Total:  2.550 m 

Conform temei de proiectare, se vor realiza si bransamente, conform tabelului urmator : 

Nr.crt. numar bransamente material lungime totala bransament 

1. 75 buc. PEHD, Dn 32 mm 98 m 

Pentru imobile se vor realiza doar bransamentele cu finantare din bugetul local al comunei 

Bicaz Chei, urmand ca toate caminele apometru sa fie procurate de catre beneficiari. Prezenta 

documentatie tehnica cuprinde un detaliu de executie a caminului apometru pe care Primaria il va 

pune la dispozitie locuitorilor. Caminele apometru pot fi achizitonate prefabricate din PAFSIN sau alt 

material similar si complet echipate. Tronsonul pentru contorizarea apei va cuprinde : 2 robineti de 

inchidere ce se vor monta in amonte si aval de apometru, un filtru de impuritati, ce se va monta in 

amonte de apometru. Caminul apometru poate fi executat din beton C8/10 pentru egalizare si C16/20 

pentru radier, pereti, planseu si va fi armat cu plasa sudata Ɵ 6 mm, cu ochiuri 100 mm x 100 mm. 

Caminul apometru se va tencui in interior cu tencuiala impermeabila si se va hidroizola cu membrana 

tip Pluvitech sau echivalent. 
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2.3. Prevederi tehnice pentru realizarea retelei de alimentare cu apa: 

 Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, cu pereti verticali, cu sprijiniri, 

conform detaliilor din proiect. Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de 15 cm, 

realizindu-se patul de pozare. Proiectantul recomanda executia retelei de alimentare cu apa pe 

tronsoane de cca. 300 m, deoarece  in acest timp accesul cetatenilor pe aceste zone va fi ingreunat. 

Tronsonul va fi executat in maxim 3 zile, adica se va executa sapatura, montajul conductei, realizarea 

caminelor de vane, probele si umplutura. Dupa ce se asaza teava in sant, deasupra se depune un strat  

de nisip cu o grosime minima de 15 cm masurat de la generatoarea superioara  a conductei  peste care 

se adauga materialul rezultat din sapatura. Spatiile laterale conductei se umplu si se compacteaza 

simultan, in acelasi sistem, manual, ca spatiul de deasupra conductei, pina la limita superioara a zonei 

de siguranta, care este de 0,3 m de la generatoarea superioara a conductei. Deasupra zonei de 

siguranta s-a prevazut asezarea unei folii de avertizare din PVC pe care va fi inscriptionata adancimea 

pana la conducta, tipul conductei si diametrul si materialul acesteia. Zonele de imbinare a tevilor sunt 

lasate libere pana la efectuarea probei de presiune, in restul traseului fiind realizata umplutura cu 

pamint rezultat din sapatura cel putin pina la limita superioara a zonei de siguranta. Dupa terminarea 

probelor se realizeaza umplutura si in zonele de imbinare, exact in aceleasi conditii cu cele avute in 

vedere la realizarea restului umpluturilor. Se vor amplasa la santurile sapate podete metalice si 

balustrade de protectie. 

(3)  PROBE SI INCERCARI  :  

Pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor se efectua urmatoarele : 

- verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate 

- verificarea traseelor conductelor si a amplasamentului pieselor de imbinare 

- verificarea executiei conductelor de alimentare cu apa si canalizare menajera 

- verificarea corespondentei cu proiectul 

- probe de presiune 

 

(4). MASURI DE PROTECTIE A MUNCII : 

Se vor respecta Normele Departamentale de protectia muncii pentru lucrarile de alimentare cu 

apa si canalizare si masurile de prevenire si stingere a incendiilor. Toate lucrarile si probele prevazute in 

cadrul prezentului proiect vor fi realizate numai de personal calificat cu testul la zi pentru categoria 

respective de lucrari si fisa individuala de protectia muncii semnata la zi , conform reglementarilor in 

vigoare. Inainte de inceperea fiecarei etape de executie a categoriilor de instalatii interioare se va face 

instructajul de protectia muncii si PSI , cu semnarea fisei personale de catre fiecare angajat.Executantul 

are obligatia de a lua toate masurile suplimentare necesare, pentru ca toate lucrarile de santier se executa 

in cea mai deplina siguranta. Toate materialele puse in opera vor fi insotite de agremente tehnice si 

documentele care atesta calitatea lor (incercari in laboratoare specializate). Lucrările se vor desfăşura cu 

prevederea podeţelor şi a parapetelor metalice de inventar la şanţurile conductelor, pentru prevenirea 

accidentării personalului care execută lucrarea.  

(5) Nota :  La inceperea executiei lucrarilor, la faza de predare amplasament, constructorul va solicita 

prezenta in santier a proiectantului si a reprezentatilor detinatorilor de utilitati subterane pentru 

conformitatea avizelor emise cu situatia reala din teren si realizarea trasarii.  

 Intocmit : ing. Angelica Burghelea 
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CAIET DE SARCINI 

EXECUTIA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA DIN PEHD 
 

Cap. 1.  Standarde si normative de referinta 

Realizarea prezentei documentatii s-a facut in concordanta cu prevederile urmatoarelor 

normative si standarde :  

- STAS 10898 -  2005    - Alimentare cu apa si canalizare. Terminologie. 

- STAS 1343/0 - 2006    - Determinarea cantitatilor de apa de alimentare. Prescriptii  

generale.  

- STAS  1343/1 - 2006   - Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru centre  

populate. 

- STAS  6819 - 1997      -  Aductiune. Studii proiectare si date constructive. 

- SR 4163/1 - 1996         -  Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare. 

- SR 4163/2 - 1996         -  Retele de distributie. Prescriptii de calcul. 

- SR 4163/3 - 1996         -  Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare. 

- STAS 8891/1- 2006     -  Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate in 

sapatura. 

- SR 1342 - 1991            - Apa potabila 

- SR EN 805 - 2000 – Alimentare cu apa.Conditii pentru sistemele si componentele 

exterioare cladirilor 

- debitelor de apa meteorice. 

- SR EN 1917 -  2003 – Camine de vizitare 

- STAS 3620/2 – 1985 – Alimentari cu apa . Retele de distributie 

- SR ISO 4427/2 – 2010 – Tevi si fitinguri din polietilena pentru alimentari cu apa 

- STAS 1478 - 90      ― Alimentari cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii 

fundamentale de       proiectare.  

- Legea 107 / 1996 si OUG 3 / 2010 – Legea apelor 

- Normativ C56 - Verificarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii  

- Legea 10/1991 modificata prin Legea 177/2015 privind calitatea in constructii 

- P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor , partea a IIa – 

Instalatii de stingere  

- Normativ C56 - Verificarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii  

- Normativ NP 133-2013 – Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor 

de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor 

Cap. 2.  Conditii privind executia conductelor de alimentare cu apa 

    2.1. Materiale 

In vederea realizarii conductelor din PEHD, se vor utiliza numai tevi si fitinguri corespunzatoare 

din punct de vedere calitativ. Nu se admite utilizarea tevilor si fitingurilor care nu sunt insotite de 

certificate de calitate si care nu sunt marcate corespunzator. De asemenea, nu se vor utiliza tevile si 

fitingurie care prezinta defecte cum ar fi: zgiriieturi, deformatii, schimbare de culoare, neuniformitate la 

suprafata, etc. 

               2.2. Manevrarea, transportul si depozitarea tevilor din PEHD 

Tevile din PEHD se manevreaza cu grija si nu se admite rostogolirea si aruncarea acestora. Nu se 

admite manevrarea acestor tevi la temperaturi mai mici decit T=50C. 

Mijlocul de transport al tevilor trebuie sa permita sprijinirea tevilor pe toata lungimea acestora, 

lungimea tevilor nesprijinita nu are voie sa depaseasca 1m, acestea legindu-se in vederea rigidizarii. 

Transportul se face cu grija pentru a se evita deteriorarea acestora. 
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Tevile din PEHD se depoziteaza pe suprafete plane, luindu-se masuri impotriva rostogolirii 

acestora. Depozitarea se face grupat pe tipuri de tevi avind aceleasi dimensiuni si facind parte din 

aceeasi categorie de presiune. Inaltimea stivei nu poate depasi 1,5m. Depozitarea se face astfel incit sa  

 

fie permis accesul la tevile mai vechi. La depozitarea tevilor in aer liber acestea pot fi expuse la soare 

maxim 1000 ore (6 luni). Daca se depaseste aceasta perioada este necesar sa se procedeze la acoperirea 

lor cu folii opace, astfel incit sa fie asigurata aerisirea acestora. Tevile depozitate se procedeaza 

impotriva caldurii si a prafului. 

   Fitingurile din PEHD se pastreaza in spatii acoperite si inchise, protejindu-se impotriva 

deteriorarilor, surselor de caldura si a prafului. Organizarea depozitului se face astfel incit fitingurile 

avind aceleasi dimensiuni sa fie depozitate in acelasi loc. 

Se vor utiliza intotdeauna fitingurile mai vechi. 

             2.3. Instructiuni. 

Sudarea.  montarea, repararea si intretinerea conductelor din PEHD se poate realiza numai cu 

personal calificat.  

Sudorul este obligat sa poansoneze imbinarea sudata realuizata, iar conducatorul lucrarii si 

C.T.C.-ul trebuie sa instruiasca sudorii si sa-I verifice in acest sens. 

Sudarea se executa numai cu instalatii si scule verificate in baza unei revizii tehnice periodice. 

              2.4. Conditii de lucru. 

Procesul de sudare se va desfasura fara masuri de protectie suplimentare in conditii atmosferice 

bune (lipsa curentilor de aer, precipitatii atmosferice), cind temperatura mediului ambiant este minim 

+50C. In cazul in care conditiile atmosferice sunt neprielnice (vint, lapovita, ploaie, ninsoare) locul de 

sudare va fi protejat obligatoriu cu cabine gen cort incalzite. 

            2.5. Asigurarea calitatii. 

La incheierea lucrarilor este necesar ca executantul sa prezinte beneficiarului ״Cartea tehnica״ a 

lucrarii care sa cuprinda urmatoarele: 

- calitatea, dimensiunile tevilor si fitingurile utilizate 

- numele si poansonul sudorului 

- documentele atestind toate controalele de calitate efectuate, etc.  

 2.6. Masuri de protectie. 

    Tevile din PEHD se protejeaza impotriva deteriorarilor mecanice si solicitarilor dinamice in felul 

urmator: 

- pe pat de nisip sau pamint cernut 

- in tub de protectie. 

Tevile din PEHD se introduc in tuburi de protectie in urmatoarele cazuri: 

- cind tevile trec pe sub reteaua de incalzire centrala, canal, etc. 

-la traversarea drumurilor 

- la intersectia cu linii de cale ferata si tramvai. 

Materialul tuburilor de protectie poate fi din otel, beton sau material plastic, in functie de 

prevederile normativelor in vigoare , de la caz la caz. 

 Pentru preluarea solicitarilor dinamice tuburile de protectie se vor dimensiona corespunzator. 

 2.7. Imbinarea tevilor din polietilena de inalta densitate 

In prezenta documentatie s-au prevazut urmatoarele tipuri de imbinari ale tevilor de PEHD: 

a) Sudarea cap la cap cu termoplaca 

 Prin aceasta metoda se va realiza imbinarea tevilor (prevazindu-se in prezenta documentatie tevi 

in lungime de 12m) intre ele si a tevilor de piesele de legatura nedemontabile. Este o imbinare de mare 

incredere derivata din simplitatea operatiei. Procedura de sudura cuprinde urmatoarele faze: 

 

1) introducerea capetelor de sudura intr-un suport cu menghine reglabile; 

2) curatirea si asezarea in acelasi plan a celor doua capete cu ajutorul unei freze; 

3) incalzirea suprafetelor ce urmeaza a se suda prin compresia de catre o termoplaca ale carei suprafete 

sunt acoperite cu teflon; 
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4) extragerea placii incalzite si compresia imediata a capetelor celor doua tevi; 

5) racirea in masina; 

6) scoaterea din masina si inceperea unei noi suduri. 

  

 

Procedura este simpla, dar pentru a se putea obtine rezultate optime este necesara respectarea 

urmatoarelor cerinte: 

- alinierea coaxiala a conductelor; 

- controlul si corectarea eventualelor ovalizari prezente la capetele tuburilor; 

- curatirea de corpuri straine, a urmelor de unsoare si a apei de pe suprafata de sudat si de pe masina si 

freza (operatorul se spala pe miini); 

- sculele trebuie sa functioneze bine; 

- respectarea presiunilor specifice de preincalzire si sudare, aplicind 0,5 kg/cm2 pentru sudare; 

- respectarea temperaturii placii (210°C); 

- respectarea timpilor de preincalzire, sudare si racire; 

- racirea trebuie sa se faca natural; 

- executarea sudurilor trebuie ferita de intemperii si temperaturi mai joase de +5°C si mai mari de 40°C. 

b) Imbinari demontabile prin flanse: acestea se realizeaza prin intermediul unei piese numite ״cap 

flansa״ si a flanselor libere. 

c) Imbinari cu ״piesa de bransare intarita״ care se foloseste la realizarea racordurilor pentru cismele. 

d) Imbinarea cu ״mufa tata״ ce se foloseste in aceleasi racorduri pentru conducta  PEHD 32x3 mm. 

dintre conducta de distributie si cismea. 

 Cap. 3.  Executia conductelor de distributie. 

 3.1. Executia transeelor pentru pozarea conductelor 

 Predarea amplasamentului conductelor se va face in mod obligatoriu impreune cu detinatorii de 

retele subterane din zona respectiva, care vor indica in procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie traseul 

retelelor respective si conditiile de lucru pe aceste zone. 

Executia conductelor incepe cu trasarea axului conductei dupa planurile de executie in 

conformitate cu prevederile STAS 9821/5. 

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, cu pereti verticali, fara sprijiniri 

daca transeea are adincimi pina la 1,25 m. Daca insa adincimea de sapare depaseste 1,25 m transeea se 

va executa cu pereti verticali cu sprijiniri. 

Latimea santurilor va fi de regula b= 0,7 m; in timpul lucrarilor de executie transeele gropilor 

pentru camine si imbinari se pastreaza uscate. 

Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip realizindu-se patul de pozare. 

Proiectantul recomanda executia conductelor de distributie pe tronsoane de cca 300 m deoarece 

in acest timp circulatia pe aceste zone va fi ingreunata sau uneori chiar inchisa. 

Tronsonul va fi executat in maxim 6 zile, adica se va executa sapatura, montajul conductei si a 

armaturilor (inclusiv constructiile accesorii), probele si umplutura. 

3.2. Imbinarea conductelor 

  In vederea montarii conductelor se va urmari reducerea la minim a sudurilor la fata locului. 

Sudura se poate executa fie dupa introducerea tevilor in sant (fiind necesare saparea unor gropi in locul 

de imbinare a tevilor), fie linga sant. Daca nu este posibila realizarea gropii teava se va aseza si rezema 

pe dispozitive pe role linga sant, astfel incit in zonele de imbinare sa nu apara tensiuni de incovoiere. 

Conducta se va introduce in sant dupa racirea completa a imbinarii sudate. 

 3.3. Coborirea conductelor 

Inainte de inceperea pozarii conductelor persoana responsabila se va asigura ca santul 

corespunde atit din punct de vedere al conditiilor geometrice cit si din punct de vedere al traseului 

(pozitia acestuia fata de constructii, canalizari subterane, canale termice, etc.). 

Inainte de coborirea conductelor din PEHD in sant se va verifica ca acestea sa nu prezinte 

taieturi, zgiriieturi sau alte deteriorari, iar imbinarile prin fuziune sa fie suficient racite inainte de 

aplicarea oricaror presiuni asupra unor imbinari recent executate.   
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La coborirea conductei in sant se va avea grija sa se evite zgiriierea conductei de peretele si 

fundul santului. O atentie deosebita se va acorda la trecerea pe sub sau pe linga obstacole. 

La coborirea conductelor drepte se vor folosi pirghii si scinduri, fiind interzise folosirea 

cablurilor, sirmei sau lanturilor. In timpul coboririi ne este permisa stationarea sub conducta suspendata. 

3.4.  Pozarea conductelor 

                Se va acorda o atentie deosebita pentru reducerea la minimum a eforturilor ce pot aparea in 

fitinguri si sa se evite introducerea eforturilor suplimentare mai ales in fitingurile imbinate prin fuziune. 

In timpul operatiilor de pozare a sistemelor de imbinari continue prin fuziune se va tine seama si 

se va acorda o atentie deosebita deplasarilor care pot sa apara datorita dilatarii sau contraciei termice a 

materialului. Acest efect este mai evident la imbinarile finale cu elemente fixe si la bransamente. In 

timpul verii, in cazul existentei a doua puncte fixe este necesara o mica adugire la lungimea conductei 

din PE pentru a compensa contractia conductei de pe fundul racoros al santului. La instalare in timpul 

iernii se va folosi lungimea exacta a conductei. Conducta care este prea scurta sau nu este aliniata nu 

trebuie ridicata de colturile unei imbinari cu flanse, deoarece apar eforturi suplimentare la capatul de 

intrare, la flansa adaptoare si la robinetul sau piesa fixa care se leaga. 

   Este recomandabil ca imbinarea partii finale a conductelor sa fie aminata pina la aparitia 

stabilitatii termice a conductei. 

    La nivelarea fundului santului trebuie avut grija sa se aigure un sprijin uniform al conductei. 

Conducta trebuie fixata in sant astfel incit sa fie aparata impotriva flotabilitatii, fara masuri speciale de 

mentinere a conductei la locul ei cind umplerea totala a santului a fost definitivata. 

  Conducta va fi trasa de un tambur in asa fel incit sa nu apara nici o tensiune in conducta 

ingropata ca urmare a operatiei desfasurate. Printre altele, tensiuni pot aparea si ca rezultat al 

desfasurarii neliniare a conductei de pe tambur. 

    Curbarea tevilor de PE este admisa, iar proprietatile sitemelor de imbinare prin fuziune permit 

schimbarea directiei fara a se recurgr la utilizarea curbelor speciale sau a blocurilor de ancorare; conditia 

obligatorie de respectat este ca teava sa nu fie curbata la o raza mai mica de 30xd, si nici prin utilizarea 

surselor de caldura. 

 Instalarea fitingurilor cu flansa, cum ar fi robineti, vane, capace, etc. impun de obicei folosirea 

flanselor scurte din polietilena echipate cu inel de sprijin si cu garnituri. In acest caz etansarea trebuie sa 

fie uniforma si sa nu creeze efort de torsiune; la toate punctele de instalare a fitingurilor grele se vor 

prevedea suporti de beton, atit pentru sustinerea greutatii, cit si pentru preluarea momentului de torsiune 

asociat robinetilor. 

3.5. Umplutura 

  Patul de pozare al conductelor trebuie sa fie din nisip in grosime de 15 cm. Dupa ce se aseaza 

teava in sant deasupra se depune un strat de nisip cu o grosime minima de 15 cm masurat de la 

generatoarea superioara a conductei peste care se adauga materialul rezultat din sapatura. Spatiile 

laterale ale conductei se umplu si se compacteaza simultan in acelasi sistem, manual, ca spatiul de 

deasupra conductei, pina la limita superioara  a zonei de siguranta, care este de 0,3 m de la generatoarea 

superioara a conductei. 

      Zonele de imbinare a tevilor sunt lasate libere pina la efectuarea probei de presiune, in restul 

traseului fiind realizata umplutura cu pamint rezultat din sapatura cel putin pina la limita superioara a 

zonei de siguranta. 

     Tinind cont ca teava de polietilena, ca urmare a coeficientului sau de dilatare, acumuleaza 

tensiuni daca este blocata la extremitati inainte de astupare se va proceda astfel: 

- umplerea cel putin pentru primii 50 cm deasupra conductei se va executa pentru toata conducta in 

aceleasi conditii de temperatura si in perioada cea mai racoroasa a zilei; 

- se lucreaza pe zone de cca 20-30 m, avansind intr-o singura directie, se va lucra pe 3 tronsoane 

consecutive executindu-se in acelasi timp umplerea (pina la 50 cm deasupra conductei) in prima zona, 

acoperirea (pina la 20-30 cm) in zona a –2-a si acoperirea conductei cu nisip in zona a-3-a. 

     Umplerea se poate executa pe portiuni mai mari numai in conditii de temperatura constanta pe o 

perioada de cel putin 8 ore inainte de astupare. 
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     Dupa terminarea probelor se finalizeaza umplutura si in zonele de imbinare, exact in aceleasi 

conditii cu cele avute in vedere la realizarea restului umpluturilor. 

Cap. 4. Proba de presiune 

 Scopul probei de presiune este verificarea etanseitatii conductelor, imbinarilor acestora si a 

tuturor accesoriilor, etc., precum si a stabilitatii conductelor la regimul maxim de presiune. 

   Lungimea tronsoanelor de proba este de maxim 300 m. 

   La inceperea probei de presiune, tronsoanele de retea trebuie sa aiba montate toate armaturile. 

Inchiderea capetelor tronsoanelor se face cu blinduri, flanse oarbe si capace. 

    Umplerea conductelor cu apa se incepe de la punctul cel mai de jos al tronsonului de probat si 

numai dupa montarea dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului. Dupa umplere se recomanda o 

aerisire finala, prin realizarea unei usoare suprapresiuni pina la eliminarea totala a bulelor de aer din apa. 

Apoi se procedeaza la inchiderea dispozitivelor de aerisire. 

   Dupa umplere se face ridicarea presiunii in trepte, sectiunile de imbinare si celelalte sectiuni 

specifice fiind sub permanenta supraveghere a personalului de specialitate. 

    In cazul in care aerisirea nu este facuta corespunzator, sesizata prin raportul necorespunzator 

dintre cantitatea de apa untrodusa si cresterea presiunii, se procedeaza la reducerea presiunii si o noua 

aerisire, dupa care se reia procesul. 

   In cazul in care nu apar deplasari neimportante ale conductei sau pierderi nesemnificative de apa 

in timpul ridicarii presiunii, se poate continua ridicarea presiunii pina la presiunea de proba, daca acest 

lucru nu genereaza efecte negative importante. 

 Imbinarile neetanse se remediaza dupa scaderea presiunii. 

   Dupa stingerea presiunii de proba se mentin tronsoanele de proba sub presiune cca. 2 h. 

   Pentru efectuarea probei de presiune se folosesc: pompe pentru ridicarea presiunii, manometre cu 

domeniul de masurare care acopera presiunea de proba si cu diviziuni  de 0,1 bar, clapete de aerisire,  

dispozitive de aerisire, armaturi de inchidere. 

  Presiunea de proba este de 9 bari pentru conductele de distributie. Durata probei este de 1 h. 

Incercarea se considera reusita, daca dupa trecerea intervalului de proba (1 ora) de la realizarea 

presiunii de incercare aratata mai sus, scaderea presiunii in tronsonul incercat nu depaseste  5% din 

presiunea de incercare si nu apar scurgeri de apa. Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din 

masuratorile efectuate, se inscriu in fise speciale. Aceste fise trebuie sa cuprinda si toate defectiunile 

constatate pe perioada probei si remedierile efectuate. Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face 

in trepte. Masivele de proba se demoleaza si se indeparteaza. 

Capitolul 5 – Spalarea si dezinfecterea conductelor 

 Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici un fel de 

reparatii, se procedeaza la spalarea conductelor. Spalarea se face de catre constructor, cu apa potabila pe 

tronsoane de 10-500 m. Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor 

din interiorul conductelor. In cazul in care se spala mai multe tronsoane succesiv, spalarea se face 

dinspre amonte inspre aval. 

   Dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe tronsoane separate de restul retelei si cu 

bransamentele inchise. Dezinfectarea se face, de regula cu clor sau cu alte substante dezinfectante sub 

forma de solutie, care asigura in retea minim 25-30 mg clor activ la 1litru apa. Solutia se introduce in 

retea prin hidranti sau prin prize special amenajate si se verifica daca a ajuns la intraga parte de retea 

supusa dezinfectarii. Verificarea se face prin hidranti sau cismele de la capetele tronsoanelor, umplerea 

fiind considerata terminata in momentul in care solutia dezinfectanta apare in toate aceste puncte de 

verificare, in concentratia dorita. Solutia se mentine in retea 24 ore, dupa care se evacueaza prin 

robinetele de golire sau prin hidranti si se procedeaza la o noua spalare cu apa. Spalarea se considera 

terminata in momentul in care mirosul de clor dispare, iar clorul rezidual se inscrie in limitele admise. 

Dupa terminarea spalarii este obligatorie efectuarea analizelor fizico-chimice si bacteriologice. 

In cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare  a retelei trece o perioada de timp mai 

mare de 3 zile, sau in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu 

indeplineste conditiile bacteriologice si biologice de calitate, dezinfectarea se repeta. 
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 Capitolul 6 – Verificarea inainte si in timpul instalarii 

Conductele vor fi verificate de catre cumparator sau de catre reprezentantul acestuia la locul 

livrarii. Marcajul conductelor se va verifica  pentru a se asigura ca acestea corespund specificatiei din 

comanda. 

Pe timpul instalatiei se vor face urmatoarele examinari: 

a).  Verificarea conductei privind existenta unor defecte serioase de suprafata. 

b).  Verificarea imbinarilor, daca au fost facute in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cu 

instructiunile fabricantilor si a procedeului omologat.             

c).  Verificarea tuturor reparatiilor si inlocuirea sau shimbarile efectuate inainte de a fi acoperite. 

d).  Verificarea fundului santului inaintea imediatei coboriri de existenta unor obiecte  cum ar fi: pietre, 

bucati metalice, etc. 

e).  Verificarea in timpul coboririi conductei in sant, pentru a se asigura ca aceasta decurge corect,  fara 

aparitia unor deteriorari si ca pozitia conductei este cea corecta. 

f).  Verificarea umplerii corecte a santului. 

  Dupa terminarea instalarii, se vor verifica conducta si fitingurile si se vor incepe pregatirile 

pentru efectuarea probelor de presiune. In vederea asigurarii calitatii imbinarilor sudate se vor executa 

urmatoarele controale: 

- controlul calitatii tevilor si mansoanelor, racordurilor. 

- controlul suprafetelor prelucrate si geometria rosturilor de sudare 

- controlul parametrilor de sudare 

- controlul vizual al parametrilor de sudare 

- controlul dimensional al imbinarilor sudate 

Fazele de control sunt cele consemnate in programul de control anexat documentatiei. 

                                 Capitolul 7 – Masuri de protectie a muncii si PSI 

            Se vor respecta Normele generale privind protectia si igiena muncii, aprobate de Ministerul 

Muncii si Ministerul Sanatatii si Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si 

executia constructiilor si instalatiilor, celelalte norme specifice punindu-se accent pe urmatoarele 

aspecte: operatorului sudor i se va asigura libertatea de miscare, cablurile de legatura ferindu-se din 

zonele circulate pentru a nu-l incomoda si a nu se deteriora ; inainte de inceperea sudarii se va verifica 

daca toate subansamblele sunt corect fixate, functioneaza in bune conditii si nu-l pun in pericol pe cel 

care le utilizeaza ; inaintea inceperii lucrului, operatorul sudor trebuie sa controleze starea 

echipamentului, convingindu-se ca punerea ei in functiune nu prezinta nici un pericol,in caz contrar, 

echipamentul se va deconecta si va fi anuntat maistru sau persoana cu responsabilitati in acest sens ;se 

interzice operatorului sudor sa execute operatii de depanare, acestea urmind sa fie executate de catre 

persoane cu calificare in acest scop ; nu se va suda daca stratul de teflon este deteriorat ;              

atingerea zonei active a elementului incalzitor cu mina este strict interzisa ; elementul incalzitor trebuie 

sa fie ferit impotriva deteriorarilor mecanice ; substantele usor inflamabile vor fi indepartate din zona de 

lucru; cablurile electrice de legatura trebuie sa fie protejate de atingerile intimplatoare si de eventualele 

deteriorari ; daca se vor observa nereguli in functionarea echipamentului in timpul procesului de sudare, 

se intrerpe imediat procesul de sudare. 

 

 

 

 INTOCMIT : ing. Burghelea Angelica      
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ANTEMASURATOARE 

Retea de distributie  

 

1.  TSC03B1  - Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, 

  cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pământ 

  cu umiditate naturală, descărcare în depozite teren categ. 2  

  2.550 m x 0,7 m x 1,5 m = 2.677,50 mc 

   60% mecanizat: 

  0,6  x 2.677,50 mc = 1.606,50 mc = 16,06 smc 

       Rot.=    16 smc. 

2. TSA04C1 - Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate, având sub 1 m 

  lăţime şi maximum 4,50 m adâncime, executată cu sprijiniri, 

  cu evacuare manuală, la fundaţii, canale, drumuri, etc, în 

  pământ cu umiditate naturală, adâncimea săpăturii 0-1,5 m  

teren tare 

                        2.550 m x 0,7 m x 1,5 m = 2.677,50 mc 

   30% manual: 

  0,30 x 2.677,50 mc = 803,25 mc. 

    Rot.=  803,25 mc.     

3. TSB21B1  - Săpătură manual în stâncă 10% 

  2.550 m x 0,7 m x 1,5 m = 2.677,50 mc 

   10% mecanizat: 

  0,10 x 2.677,50 mc = 267,75 mc. 

    Rot.=  267,75 mc.     

4. TSD01C1 - Împrăştierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform  

10-30 cm. grosime, cu sfărâmare de bulgări teren pământ coeziv 

2.550 m x 0,7 m x 0,3 m = 535,50 mc 

Rot. = 535,50 mc. 

5. ACE08A1 – Umplutură în șanț la cond. de alimentare cu apă și canalizare cu: nisip 

  -      PEHD 63 mm:              0,0632 

 1.969 m x 0,7 m x 0,363 – 3,14 x ---------- x 1.969 m = 500,32 mc – 6,13 mc = 494,19 mc. 

                                                                        4  

 

-      PEHD 90 mm:              0,092 

 581 m x 0,7 m x 0,39 – 3,14 x ---------- x 581 m = 158,61 mc – 3,69 mc = 154,91 mc. 

                                                                        4    

                             Rot. = 649,10 mc. 

6. TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate în 

  săpături orizontale sau înclinate la ¼, inclusiv udarea ficărui 

  strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ coeziv 

  2.550 m x 0,7 m x 0,3 m = 535,50 mc  

Rot. =  535,50 mc. 
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7. TSD05B1 – Compactarea cu maiul mecanic 

  2.550 m x 0,7 m x 0,8 m = 1.428 mc       Rot. =  1.428 mc  

 

8. TSF01A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi  

executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre  

maluri, adancimea sapaturii de 0,00-2,00 m, intre dulapi 0,00-0,20 m   

 2.550 m x 1,5 m x 2 laturi = 7.650,00 mp. 

pe 20% din lungime retea se fac sprijiniri de maluri             

 0,2 x 7.650,00 mp. = 1.530 mp.                                            Rot. = 1.530,00 mp. 

 

9. TRIAA01C1 – Încărcarea materialelor, grupa A grele şi mărunte, prin 

  aruncare rampă sau teren – auto categ. 1 

  -de la stratul de nisip si volum conducta: 706,86 mc 

  658,93 mc x 1,8 t/mc = 1.186,07 to       

Rot. = 1.186,07 to. 

10. TRA01A06P – Transportul rutier al pământului sau molozului cu 

  autobasculanta dist. = 6 km  

  658,93 mc x 1,8 t/mc = 1.186,07 to       

     Rot. = 1.186,07 to. 

11. ACE16A1 - Montarea parapetelor şi podeţelor metalice de inventor la  

  şanţuri pentru conducte                                              Rot.=  2.550 m. 

 

12. AcA01A+ - Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD – in colaci cu L = 100 m si 

  pozitionarea in pamant după îmbinare D = 63 mm   

       Rot. = 1.969,00 m  

12.1.20023343 – Procurare țeavă PEHD PE 100 ,D=63 mm, PN 6, SDR26 

                  Rot. = 1.978,84 m 

13.AcA05D+ - Sudura cap la cap tuburi din PEHD – PE 100,Pn 6, D = 63 mm 

                   Rot. =  16,00 buc 

14. ACA20A1 – Închiderea capetelor la conductă din PVC sau poliesteri pentru 

  efectuarea probei de presiune avand Dn 63 mm 

                  Rot. =  7,00 buc 

15.ACE07A1 – Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă 

  având Dn 63 mm 

                         Rot. = 25,50 sm. 

16. SF03A1 – Efectuare probă de etanșare la presiune a instalatie intr.de apă din tevi 

  PVC, montare în canal inclusiv armături 

                    Rot. = 16,00 buc 

17. 20019540  – Bandă detectabilă cu fir metalic 

                  Rot. = 2.805 m 

 

18. AcA14d+ - Sudură cap la cap fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 3 imbinari 

  (teu redus D = 90 mm/63 mm) 

                   Rot. =  2,00 buc. 
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18.1. 20019943 – Procurare teu redus apa PE 100, Dn 90 /63 mm 

                   Rot. =  2,00 buc. 

 

19. AcA14E+ - Sudură cap la cap fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 3 imbinari 

  (teu redus D = 110 mm/63 mm) 

                   Rot. =  5,00 buc. 

19.1. 20019943 – Procurare teu redus apa PE 100, Dn 110 /63 mm 

                   Rot. =  5,00 buc. 

 

20. AcA14E+ - Sudură cap la cap fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 3 imbinari 

  (teu egal D = 63 mm/63 mm) 

                   Rot. =  4,00 buc. 

20.1. 20019943 – Procurare teu  egal apa PE 100, Dn 63 /63 mm 

                   Rot. =  4,00 buc. 

 

21. AcA14D+ - Sudură cap la cap fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 3 imbinari 

  (teu egal D = 90 mm/90 mm) 

                   Rot. =  1,00 buc. 

21.1. 20019943 – Procurare teu  egal apa PE 100, Dn 63 /63 mm 

                   Rot. =  1,00 buc. 

 

22. AcA12B+ - Sudură cap la cap fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 2 imbinari 

  (dop/mufa) D = 63 mm 

                             Rot. =  24,00 buc. 

22.1. 20019548 – Procurare mufa PE 100, Dn 63  mm 

                             Rot. =  24,00 buc. 

 

23. AcA10B+ - Sudură cap la cap fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 2 imbinari 

  (dop/mufa) D = 63 mm 

                             Rot. =  15,00 buc. 

23.1. 20019587– Procurare dop PE 100, Dn 63 mm 

                             Rot. =  15,00 buc  

24. AcA10C+ - Sudură cap la cap fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 2 imbinari 

  (dop/mufa) D = 90 mm 

                              Rot. =  1,00 buc. 

24.1. 20019587– Procurare dop PE 100, Dn 90 mm 

                    Rot. =  1,00 buc  

 

25.TRA01A30 – Transport rutier nisip 

  649,10 x 1,9 to/mc = 1.233,29 to. 

                            Rot. = 1.233,29 to 

26.DF27A1  – Piloți pentru dirijarea circulației 

                     Rot. =     2 ore 

27. DF24A1 – Semnalizare rutieră asigurată continuu în timpul execuției lucrărilor 

  cu indicatoare metalice 

                    Rot. =   2,00 ps 
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28. 20021063– Procurare apa pentru proba de etanseitate 

  1.969 m x 3,14 x 0,063 x 0,063/4 = 6,13 mc. 

  581 m x 3,14 x 0,090 x 0,063/4 = 3,69 mc. 

                                                                         Rot. =  9,82 mc. 

29. DG05A1 – Decapare asfalt: 

  190 m x 1,5 m = 285 mp             Rot. =  285,00 mp  

 

 

30. RpDB20B% – Îmbrăcăminte beton asf. cu agregat mărunt executate la cald 

  în grosime de 4,0 cm asternere manuală                    Rot. =  285,00 mp 

 

30. 1.20010542 –Procurare mixtură asfaltică cu bitum si agreg. nat. de balast  

de 0-16 mm in inst. tip LPX            Rot. =  27,36 to. 

          

31.DG06A1 – Spargerea si desfacerea betonului de ciment Rot. = 367,20 mc. 

                        -    podete : 306 m x 0,3 m x 4,00 m = 367,20 mc. 

- rigola : 581 m x 0,3 m x 0,2 m x 2 buc. = 69,72 mc. 

  

32. CA01B1 – Turnare beton simplu C8/10 in fundatii,socluri                                      Rot. = 436,92 mc. 

  

32.1. 2100945 –Procurare beton de ciment C8/10         

                 Rot. =  436,92 mc. 

            

33. GA09A1 - Săpare tunel şi introducere concomitent a ţevii de protecţie pe  

sub drum sau cf. cu ajutorul frezei(foraj orizontal) .  Rotund =      9,00 m. 

 

33.1. +3113066 – Procurare ţeavă PEHD, Dn 160 mm     Rotund =     9,00 m. 

 

34. DA06A1 - Strat agregat natural (balast) cilindr. cu funct. rezistent, filtrant 

  izol, aerisire anticap cu aşternere manuală (refaceri zone balastate)    

             200 m x 1,20 m x 0,25 m = 60,00 mc.              Rotund = 60,00 mc. 

 

35. TSE03D1 – Finisarea manuala a taluzurilor in teren foarte tare 

  581 m x 0,3 m x 2 buc. = 348,60 mp.                                                Rotund = 3,48 smp. 

 

36. IFA03B1 – Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in campuri separate  

  pana la 2mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea 

  pereului de 8 cm 

  581 m x 0,3 m x 2 buc. = 348,60 mp.                                                Rotund = 348,60 mp. 

 

37. CZ0106B1 – Beton marcaB200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm 

  pentru beton armat in elemente cu sectiunea redusa sau armaturi 

  foarte dese si in piloti Franki, preparat cu ciment M 30 in instalatii  

  necentralizate 

  581 m x 0,3 m x 0,2 m x 2 buc. = 69,72 mc.                          Rotund =  69,72 mc 
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38. IFA07C1 – Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment,  

pe adancimea de 4 cm si nisip pe restul adancimii avand latimea 

rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea 8 cm 

           Rotund = 581,00 m 

 

39. CZ0204G1 – Mortar de var – ciment pentru zidarie marca M 100-Z preparat cu 

  ciment M30, manual, fara adaos de var    Rotund =  5,81 mc 

 

40. TRB01A13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri incarcare, asezare 

  descarcare, asezare grupa 1-3 distanta 30 m     

436,92 mc x 2,5 to/mc = 1.092,30 to    Rotund = 1.092,30 to. 

          

41. TRA06A20 - Transportul rutier al betonului – mortarului  cu 

  autobetoniera de 5,5, mc, pe dist. = 15 km    Rotund = 1.092,30 to. 

  

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Angelica Burghelea 
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ANTEMASURATOARE 

CAMINE EXTINDERE RETEA 

 

1. TSA14F1 - Sapatura manuala de pamant de pana la 6 m adancime, 

in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara, avand  

  latime sau diametrul cercului de 1,50-6 m executata cu sprijiniri, 

  cu evacuare manuala, la fundatii, puturi,rezervoare, etc, in 

  pamant cu umiditate naturala, adancimea sapaturii 2,01-4 m,  

teren tare 

 8 buc x 2,30 x 2,30 x 1,6 = 67,71 mc   Rotund =   67,71 mc. 

          

2. TSF03A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la 

  sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste  

  2,50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0,00 -4 m 

  interspatii intre dulapi de 0,00-0,20 m     

   8 buc x 4 laturi x 2,30 x 1,6 = 117,76 mp    Rotund =   117,76 mp. 

 

3. TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform  

10-30 cm. grosime, cu sfaramare de bulgari teren pamant coeziv 

 67,71  mc – 2,0 m x 2,0 m x 1,5 m x 8 buc =  

 = 67,71 mc – 48 mc = 19,71 mc    Rotund =   19,71 mc  

 

4. TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in 

  sapaturi orizontale sau inclinate la ¼, inclusiv udarea ficarui 

  strat de pamant in parte, avand 10 cm grosime pamant necoeziv  

            67,71  mc – 2,0 m x 2,0 m x 1,5 m x 8 buc =  

 = 67,71 mc – 48 mc = 19,71 mc    Rotund =   19,71 mc  

 

5. TRIAA01C1 – Incarcarea materialelor, grupa A grele si marunte, prin 

  aruncare rampa sau teren – auto categ. 1 

   48 mc x 1,8 t/mc = 86,40 to                Rotund = 86,40 to. 

 

6. TRA01A05P – Transportul rutier al pamantului sau molozului cu 

  autobasculanta dist. = 5 km      Rotund =  86,40 to.  

          

7.CA01A1  - Turnare betonului simplu marca..... 1) in fundatii continue, izolate si 

socluri cu volum pana la 3 mc, inclusiv    Rotund =   2,54 mc. 

 

7.1.2100945   - Procurare beton de ciment B 150, STAS 3622   Rotund =   2,61 mc. 

 

8. CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele 

  executate in cofraje glisante marca....1) in fundatii continue, 

  radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv   Rotund =   15,07 mc 

 

8.1. 2100969 - Procurare beton de ciment B 250, STAS 3622   Rotund =   15,19 mc 
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9. CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele 

  executate in cofraje glisante marca....1) constructii cu inaltimea pana 

la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii 

  peste 10 cm        Rotund =   3,40 mc 

 

9.1. 2100969 - Procurare beton de ciment B 250, STAS 3622   Rotund =   3,52 mc 

 

10. CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemnete de constructii, 

  exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la 

  constructii executat la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare 

fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si  

stalpi si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podete) 

cu distantier din plastic       Rotund = 1.191,63 kg 

 

11. CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in 

  elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate 

  in cofraje glisante, fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi  

  si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate OB 37,  

D = 6 – 8 mm        Rotund =  153,30 kg. 

 

12. CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in 

  elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate 

  in cofraje glisante, fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi  

  si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate PC 52,  

D = 10-16 mm        Rotund =  1.038,33 kg. 

 

13. CB03A1 - Cofraje pentru beton armat in pereti drepti si diafragme, din  

  panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la 

  constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu planseu  

  din beton monolit       Rotund =    179,34 mp 

 

14. CB04A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi, din panouri 

  refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii 

  avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi  Rotund =     19,80 mp 

 

15. CB44B1 - Sustineri cu popi metalici exetensibili tip PE 5100 R  Rotund =   46 buc 

 

16. CF01C1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi , executate manual, 

  pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din 

  blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment 

  marca M10-T in grosmie medie de 2 cm, inclsuiv schela pe capre Rotund = 78,66 mp 

 

16.1.2101195 - Procurare mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S1030  Rotund =     1,41 mc 

 

17. ACD01F1 - Capac si rama  STAS 2308-81 pentu camine fara piesa  

suport carosabil tip IV       Rotund =   8,00 buc 
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18. TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera 

  de 5,5 mc, dist = 15 km      Rotund =  53,3 to. 

 

19. ACE09A1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica 

  (robinet vane, ventile clap. compens. etc) Dn 50   Rotund =  10,00 buc. 

 

19.1. 4505163 - Procurare robinet sert. pana  PN = 10, D = 50 mm   Rotund =  10,00 buc. 

 

20. ACE09C1 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica 

  (robinet vane, ventile clap. compens. etc) Dn 80   Rotund =   2,00 buc. 

 

20.1. 4505242 - Procurare robinet sert. pana  PN = 10, D = 80 mm   Rotund =   2,00 buc. 

 

21. AcA10B+  - Sudura cap la cap fiting din PEHD-VALROM , PE100, SDR17 

 cu 1 imbinare (dop/capat flansa), D = 63 mm   Rotund =   20,00 buc. 

 

21.1. 20019543 – Procurare capat flansa apa/gaz PE 100, D = 63mm, SDR 17 Rotund =   20,00 buc. 

 

21.2. 20019589 – Procurare flansa libera D = 63 mm, Pn 10    Rotund =   20,00 buc. 

 

22. AcA10D+  - Sudura cap la cap fiting din PEHD-VALROM, PE100, SDR17 

 cu 1 imbinare (dop/capat flansa), D = 90 mm   Rotund =    4,00 buc. 

 

22.1. 20019546 – Procurare capat flansa apa/gaz PE 100, D = 90mm, SDR 17 Rotund =    4,00 buc. 

 

22.2. 20019591 – Procurare flansa libera D = 90 mm, Pn 10    Rotund =    4,00 buc. 

 

23. AcA12D+  - Sudura cap la cap fiting din PEHD-VALROM, PE100, SDR17 

 cu 2 imbinari (cot/reductie), D = 90 mm    Rotund =    1,00 buc. 

 

23.1. 20019686 – Procurare cot 900 apa/gaz PE 100, D = 90 mm,  

SDR 17 injectat       Rotund =    1,00 buc. 

 

24. ACB05A1 - Imbinare cu flanse piese legatura flanse armaturi si 

  contoare cu Dn 50 mm si Pn 2,5-25 at.    Rotund =   20,00 buc. 

 

24.1. 6607551 – Procurare garnitura de etansare ans. plan Pn 6/2,5, D = 50 mm 

   g2 x 4, STAS 1733       Rotund =  20,20 buc. 

 

24.2. 5801887– Procurare surub cap hexagonal precis M 16 x 75, gr.5,8,  

STAS 4272        Rotund = 80,00 buc. 

 

24.3. 5842753 – Procurare piulita zincata M 16     Rotund =  80,00 buc. 

 

25. ACB05B1 - Imbinare cu flanse piese legatura flanse armaturi si 

  contoare cu Dn 80 mm si Pn 2,5-6 at.     Rotund =    4,00 buc. 
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25.1. 6607575 – Procurare garnitura de etansare ans. plan Pn 6/2,5, D = 80 mm 

  M 100-500, g2 x 4, STAS 1733     Rotund =    4,04buc. 

 

25.2. 5801887– Procurare surub cap hexagonal precis M 16 x 75, gr.5,8,  

STAS 4272        Rotund =  8,00 buc. 

 

25.3. 5842753 – Procurare piulita zincata M 16     Rotund =   8,00 buc. 

 

26. ACE05A1 – Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greutatea pana la 

  50 kg inclusiv        Rotund =      0,8 to. 

 

26.1. 4124414 – Procurare piesa legatura G= 6,3, 50 kg    Rotund = 800,00 kg 

 

27.4417964 – Pocurare flansa oarba Pn 6, Dn = 50 mm, OL = 37- 2 et,forma A Rotund =   5,00 buc. 

 

28.IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a 

  barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe 

  suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa 

  (bitum taiat), in doua straturi      Rotund = 137,30 mp  

 

28.1. 2600050 - Procurare bitum pentru mat.+ lucr. hidroizolatii tip h 82/92 Rotund =  20,60 kg 

 

29.IZF02A - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase execuate pe 

  suprafete orizontale sau inclinate pana la 7%, cu impaslitura din 

  fibre de sticla bitumata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv 

  sporul de mastic cu bitum tip....* la hidroizolatie datorat perforatiilor 

  stratului de difuzie       Rotund = 137,30 mp 

 

29.1. 6101454 - Procurare mastic bituminos asrobit      Rotund = 68,66 kg 

 

30. IZF04F - Strat hidroizolant execuat la cald la terase, acoperisuri sau la 

fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafe si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40%,  

 sau verticale, plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu 

adaus de cauciuc tip*, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 

         Rotund = 137,30 mp 

 

30.1. 6101454 - Procurare mastic bituminos asrobit      Rotund = 233,46 kg 

 

       

 

 

 

Intocmit, 

Ing. Burghelea Angelica 
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ANTEMASURATOARE  
BRANSAMENTE APA  

 

 

1. TSA04C1 - Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate, având sub 1 m.  

lăţime şi maximum 4,50 m adâncime, executată cu sprijiniri, 

cu evacuare manuală, executată cu sprijiniri , cu evacuare manuală, 

 la fundaţii, canale, drumuri, etc, în pământ cu umiditate naturală,  

adâncimea săpăturii 0-1,5 m , teren tare  

                        98 m x 0,6 m x 1,20 m =   70,56 mc.                                                Rot. =   70,56 mc. 

 

3. ACE08A1 - Umplutură în şanţ la conducte de alimentare cu apă şi 

  canalizare, cu nisip        

98 ml x 0,60 ml x 0,332 ml – 98 ml x (3,14  x 0,0322/4) mp = 

= 19,52 mc. – 0,078 mc. = 19,44 mc                                 

            Rot. =   19,44 mc. 

4. TSD01C1 - Împrăştierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform  

10-30 cm. grosime cu sfărâmare de bulgări teren pământ coeziv Rot. =   17,64 mc. 

                        98 m x 0,6 m x 0,3 m =   17,64 mc.  

 

5. TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate în 

  săpături orizontale sau înclinate la ¼, inclusiv udarea ficărui 

  strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv Rot. =   17,64 mc. 

                        98 m x 0,6 m x 0,3 m =   17,64 mc.  

 

6. AcA14C+ - Sudură cap la cap fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 3 imbinari 

  (teu bransament D = 63 mm/32 mm) 

           Rot. =  75,00 buc. 

6.1. 20019948 – Procurare teu bransament PE 100, Dn 63  mm/32 mm, SDR17 

           Rot. =  75,00 buc. 

 

7. AcA14B+ - Montare fiting din PEHD, PE100, SDR 17 cu 2 imbinari 

  (mufa compresiune D = 32 mm) 

           Rot. =  150,00 buc. 

7.1. 20019948 – Procurare mufa compresiune PE 100, Dn 32 mm, SDR17 

           Rot. =  150,00 buc. 

8. ACE09D1 – Montarea armaturilor cu actionare manuala  

                      (robinet PEHD, Dn 32 mm cu tija ascendenta)                                   Rot. =  75,00 buc. 

 

9. AcA01A+ - Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD – in colaci cu L = 100 m si 

  pozitionarea in pamant după îmbinare D = 32 mm   

  Rot. =  98 m  
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9.1.20023343 – Procurare țeavă PEHD PE 32 mm , PN 6, SDR26 

   Rot. =  98,49 m  

 

10.ACE07A1 – Spălarea și dezinfectarea conductelor de alimentare cu apă 

  având Dn 32 mm 

                      Rot. = 0,98 sm. 

11. SF03A1 – Efectuare probă de etanșare la presiune a instalatie intr.de apă din tevi 

  PEHD, montare în canal inclusiv armături 

                 Rot. = 98 m 

11.1. 20021063– Procurare apa pentru proba de etanseitate 

  98 m x 3,14 x 0,032 x 0,032/4 = 0,115 mc. 

                                                                        Rot. =  0,078 mc. 

 

 

 

 

 

Nota : caminele apometru prefabricate, complet echipate vor fi finantate si montate de catre fiecare 

beneficiar. 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Angelica Burghelea 
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BORDEROU DE PIESE DESENATE 

 

 

 
- H0 – plan de incadrare in zona 

- H01 – plan de situatie strada Lunca Bicaz 

- H02 – plan de situatie strada Lunca Bicaz 

- H03 – plan de situatie strada Podis 

- H04 – plan de situatie strada Clopotei 

- H05 – plan de situatie strada Clopotei 

- H06 – plan de situatie strada Morii si fundatura Tepesului 

- H07 – plan de situatie strada Scolarului 

- H08 – plan de situatie strada Scolarului 

- H1 – Profil longitudinal retea apa strada Lunca Bicazului 

- H2 – Profil longitudinal retea apa strada Podis  

- H3 – Profil longitudinal retea apa strada Morii 

- H4 – Profil longitudinal retea apa strada Clopotei 

- H5 – Profil longitudinal retea apa strada Scolarului 

- H6 – Profil longitudinal retea apa fundatura Tepesului 

- CA1 – detaliu camin apometru  

- CA2 – detaliu camin apometru prefabricat 

- ST – sctiune transversala sapatura; sprijiniri 

 

 

 

 

 

Intocmit : ing. Angelica Burghelea 































Beneficiarul: COMUNA BICAZ CHEI
Proiectantul: SC FINDESIGN SRL Piatra Neamt
Obiectivul: Retea de distributie si bransamente apa potabila in comuna Bicaz Chei, satele Bicaz Chei si Ivanes, etapa a VI-a,pe DJ 127A, DC
137, drumurile laterale Lunca Bicazului, Podis, Morii si Fdt. Tepesului

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: RETEA DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE APA
Devizul: Retea de distributie

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.1.1 TSC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozit teren catg 2

100
mc

20,08
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.2 TSA04C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu
evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare

mc 535,50
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.3 TSB21B1 Sapatura in stanca in spatii limitate,de peste 1 m latime,de pana la
4 m adancime,executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte
de mina (fara exploziv),cu evacuare manuala,in gropi de fundatii si
lucrari similare 0.00-2 m roca dura

mc 133,80
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.4 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc 535,50
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.5 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 649,10
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.6 TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv

mc 535,50
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.7 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

100
mc

14,28
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.8 TSF01A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi
executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre
maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

mp 1 530,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.9 TRI1AA01
C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa sau teren-auto categ.1

tona 1 186,07
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.10 TRA01A06
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 6 km

tona 1 186,07
Material:
Manopera:
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Utilaj:
Transport:

1.1.11 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri
pentru conducte

m 2 250,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.12 AcA01A+ Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu L=100 m si
pozitionarea in pamant  dupa imbinare D < 63 mm inclusiv

m 1 969,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.12.1 20023305 Tub <waterkit> apa polietilena pe 100 d. 63x 2,5mm pn6 sdr26 m 1 998,53
Material:
Transport:

1.1.13 AcA05A+ Sudura cap la cap tuburi din PEHD -   PE100  Pn 6 D  < 63 mm buc 16,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.14 ACA20A1 Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect.
probei de pres. avand d 75-90

buc 7,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.15 ACE07A1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand
dn 50

100
m

19,69
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.16 SF03A1 Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie  intr. de  apa,din tevi
pvc Montare  in canal. inclusiv armaturi

m 2 550,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.17 AcA01C+ Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu L=100 m si
pozitionarea in pamant  dupa imbinare D = 90 mm

m 581,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.17.1 20023331 Tub <waterkit> apa polietilena pe 100 d. 90x 3,5mm pn6 sdr26 m 589,71
Material:
Transport:

1.1.18 AcA05C+ Sudura cap la cap tuburi din PEHD -  PE100  Pn 6 D =  90 mm buc 6,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.19 ACA20A1 Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect.
probei de pres. avand d 75-90

buc 1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.20 ACE07B1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand
dn 80

100
m

5,81
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.21 20019540 Banda detectabila cu fir metalic m 2 805,00
Material:
Transport:

1.1.22 AcA14D+ Sudura cap la cap fiting din PEHD - PE 100 SDR 17 cu 3 imbinari 
(teu egal/redus) D = 90 mm

buc 2,00
Material:
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Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.22.1 20019943 Teu redus apa/gaz polietilena pe100 d.90/ 63 sdr17 buc 2,00
Material:
Transport:

1.1.23 AcA14E+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -  PE 100 SDR 17 cu 3 imbinari 
(teu egal/redus) D = 110 mm

buc 5,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.23.1 20019971 Teu redus apa/gaz polietilena pe100 d.110 63 sdr17 buc 5,00
Material:
Transport:

1.1.24 AcA14B+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -  PE 100 SDR 17 cu 3 imbinari 
(teu egal/redus) D = 63 mm

buc 5,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.24.1 20019942 Teu apa/gaz pe100 d. 63/63 sdr17 buc 5,00
Material:
Transport:

1.1.25 AcA12B+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -   PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 
(cot/reductie) D = 63 mm

buc 24,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.25.1 20048368 Mufa electrosudabila pe100  d=63mm buc 24,00
Material:
Transport:

1.1.26 AcA10B+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -  PE100  SDR17 cu 1 imbinare
(dop/capat flansa) D = 63 mm

buc 15,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.26.1 20019573 Dop apa/gaz polietilena pe 100 d. 63 sdr17 buc 15,00
Material:
Transport:

1.1.27 AcA10D+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -  PE100  SDR17 cu 1 imbinare
(dop/capat flansa) D = 90 mm

buc 1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.27.1 20019575 Dop apa/gaz polietilena pe 100 d. 90 sdr17 buc 1,00
Material:
Transport:

1.1.28 TRA01A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 1 233,29
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.29 DF27A1 Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei
traficului  pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse
de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii
sau intretinerea de drumuri

ora 2,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.30 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in 
timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice

ps 2,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.31 20021063 Apa pentru probe mc 9,82
Material:
Transport:

1.1.32 DG05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime,
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formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.33 RpDB20B
%

Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 4 cm cu
asternere manuala;

mp 285,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.33.1 20010542 Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast de 0-16 mm in inst tip lpx to 27,36
Material:
Transport:

1.1.34 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate,
pentru pozarea  cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de
scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;

mc 183,72
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.35 CA01B1 Turnarea betonului simplu marca...1) în fundaţii continue, izolate,
socluri cu volum peste 3 mc, precum şi în ziduri de sprijin

mc 114,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.35.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 114,91
Material:
Transport:

1.1.36 GA09A1 Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau cf
cu ajut frezei teava avand 324 mm

m 9,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.36.1 7106282 Teava din polietilena pe 80 sdr11 dext = 160mm pn6 m 9,18
Material:
Transport:

1.1.37 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala;

mc 60,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.38 TSE03D1 Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren foarte tare 100
mp

3,48
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.39 IFA03B1 Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate
pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea
pereului de: 8 cm

mp 348,60
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.39.1 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 27,89
Material:
Transport:

1.1.40 IFA07C1 Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de
ciment, pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii avind
latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea : 8 cm.

m 581,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.40.1 2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030 mc 0,37
Material:
Transport:

1.1.41 TRB01A13 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc
asezare grupa 1-3 distanta 30m

tona 459,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.42 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de

Pagina 7

tona 459,00



5,5mc dist.  =20km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: RETEA DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE APA
Devizul: Bransamente apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.2.1 TSA04C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu
evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare

mc 70,56
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.2 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 19,44
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.3 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc 17,64
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.4 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat
de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv

mc 17,64
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.5 AcA14B+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -  PE 100 SDR 17 cu 3 imbinari 
(teu egal/redus) D = 63 mm

buc 75,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.5.1 20019972 Teu redus apa/gaz polietilena pe100 d.63/32 sdr17 buc 75,00
Material:
Transport:

1.2.6 AcA22B+ Fiting de compresiune din PEHD – cu 2 îmbinări (mufă
egala/redusă, cot) D=32mm

buc 150,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.6.1 20020447 Mufa <waterkit> compresiune d. 32 buc 150,00
Material:
Transport:

1.2.7 ACB02B% Montarea robinetelor cu holendere de linie sau de concesie,  din
bronz,  pe pozitie existenta(capatul conductei cu mufa sau flanse
fixate) Dn=30mm

buc 75,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.7.1 4202759 Robinet PEHD DN 32 cu tija ascendenta buc 75,00
Material:
Transport:

1.2.8 AcA01A+ Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu L=100 m si
pozitionarea in pamant  dupa imbinare D < 63 mm inclusiv

m 98,00
Material:
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Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.8.1 20023290 Tub <waterkit> apa polietilena pe 100 d. 32x 2,0mm pn6 sdr26 m 99,47
Material:
Transport:

1.2.9 ACE07A1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand
dn 50

100
m

0,98
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.10 SF03A1 Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie  intr. de  apa,din tevi
pvc Montare  in canal. inclusiv armaturi

m 98,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.2.11 20021063 Apa pentru probe mc 0,08
Material:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: RETEA DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE APA
Devizul: Camine extindere retea

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.3.1 TSA14C1 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu
sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul
cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la
fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-2 m teren tare

mc 67,71
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.2 TSF03A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi
executate in spatii limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre
maluri  adancimea sapaturii de 0.00-4 m interspatii intre dulapi de
0.00-0.20 m

mp 117,36
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.3 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc 19,71
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.4 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat
de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv

mc 19,71
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.5 TRI1AA01
C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa sau teren-auto categ.1

tona 86,40
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.6 TRA01A05
P

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

tona 86,40
Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:
1.3.7 CA01A1 Turnarea betonului simplu marca...1) în fundaţii continue, izolate şi

socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv
mc 2,54

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.7.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 2,56
Material:
Transport:

1.3.8 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante marca ...1) în fundaţii continue,
radiere  şi  pereţi  cu  grosime  până  la 30 cm inclusiv;

mc 15,07
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.8.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 15,19
Material:
Transport:

1.3.9 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante marca ...1) la construcţii cu înălţimea
până la 35 m inclusiv  în planşee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea
plăcii peste 10 cm ;

mc 3,40
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.9.1 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 3,43
Material:
Transport:

1.3.10 CC02C1 Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii,
exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la
construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din bare
fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi şi stâlpi
şi până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi podeşte) cu
distantier din plastic

kg 1 191,63
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.11 CZ0302A1 Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în
elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate
în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi
diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D
= 6-8 mm

kg 153,30
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.12 CZ0302E1 Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în
elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate
în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi
diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D
= 10 - 16 mm

kg 1 038,33
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.13 CB03A1 Cofraje pentru beton armat în pereţi drepţi şi diafragme, din
panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la
construcţii având înălţimea până la 20 m inclusiv, cu planşeu din
beton monolit

mp 179,34
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.14 CB04A1 Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi si stâlpi. din panouri
refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la construcţii
având înălţimea până la 20 m inclusiv, la placi si grinzi

mp 19,80
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.15 CB44B1 Susţineri cu popi metalici extensibili tip PE 5100 R buc 46,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.16 CF01C1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereţi şi stâlpi,
executate manual, pe suprafeţele de beton, zidărie de blocuri mici
de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar
de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv
schela pe capre;

mp 78,66
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.16.1 2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030 mc 1,42
Material:
Transport:

1.3.17 ACD01F1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport
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carosabil tip iv Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.18 TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de
5,5mc dist.  =15km

tona 53,30
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.19 ACE09A1 Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet
vane ventile clap. compens. etc. )dn: 50

buc 10,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.19.1 4505163 Robinet sert.pana nf pu fc PN = 10 D = 50 225 n 5313 buc 10,00
Material:
Transport:

1.3.20 ACE09C1 Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet
vane ventile clap. compens. etc. )dn: 80

buc 2,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.20.1 4505242 Robinet sert.pana nf pu bz PN = 10 D = 80 225 n 5313 buc 2,00
Material:
Transport:

1.3.21 AcA10B+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -  PE100  SDR17 cu 1 imbinare
(dop/capat flansa) D = 63 mm

buc 20,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.21.1 20019543 Capat flansa apa/gaz pe100 d. 63 sdr17 buc 20,00
Material:
Transport:

1.3.21.2 20019589 Flansa libera ol.d. 63 pn10 buc 20,00
Material:
Transport:

1.3.22 AcA10D+ Sudura cap la cap fiting din PEHD - PE100  SDR17 cu 1 imbinare
(dop/capat flansa) D = 90 mm

buc 4,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.22.1 20019546 Capat flansa apa/gaz pe100 d. 90 sdr17 buc 4,00
Material:
Transport:

1.3.22.2 20019591 Flansa libera ol.d. 90 pn10 buc 4,00
Material:
Transport:

1.3.23 AcA12D+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -  PE100 SDR 17 cu 2 imbinari 
(cot/reductie) D = 90 mm

buc 1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.23.1 20019686 Cot 90°apa/gaz pe100 d. 90 sdr17 injectat buc 1,00
Material:
Transport:

1.3.24 ACB05A1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 50
mm si pn 2,5-25 at.

buc 20,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.24.1 6607551 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 d = 50 m 100-500 g2x4 s1733 buc 20,20
Material:
Transport:

1.3.24.2 5801887 Surub cap hexagonal precis m 16 x 75 gr. 5.8 s4272 buc 80,00
Material:
Transport:

1.3.24.3 5842753 Piulita zincata m16 cod 72pz0014 buc 80,00
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Transport:

1.3.25 ACB05B1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 80
mm si pn 2,5;6 at.

buc 4,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.25.1 6607575 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 d = 80 m 100-500 g2x4 s1733 buc 4,04
Material:
Transport:

1.3.25.2 5801887 Surub cap hexagonal precis m 16 x 75 gr. 5.8 s4272 buc 16,00
Material:
Transport:

1.3.25.3 5842753 Piulita zincata m16cod 72pz0014 buc 16,00
Material:
Transport:

1.3.26 ACE05A1 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la
50 kg inclusiv

tona 0,80
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.26.1 4124414 Piesa leg.fon.trec.ol.cond. G = 6,3 G = 50 kg barem pret kg 800,00
Material:
Transport:

1.3.26.2 4417964 Flansa oarba pn 6 DN = 50 OL 37-2 et pu forma A s7451 buc 5,00
Material:
Transport:

1.3.27 IZF01A Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea stratului   de lifuzie, a
barierei contra vaporilor, a termoizolaţiei sau a hidroizolaţiei  pe
suprafeţe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluţie bituminoasă
(bitum tăiat),   in două straturi

mp 137,30
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.27.1 2600050 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618 kg 20,60
Material:
Transport:

1.3.28 IZF02A Strat de difuzie a vaporilor, la acoperişuri şi terase executat pe
suprafeţe orizontale sau înclinate pană la 7%, cu împaslitură din
fibre de sticlă bitumata perforată tip IBP 1200, simplu aşezat
inclusiv sporul de mastic cu bitum tip...* la hidroizolaţie datorat
perforaţiilor stratului de difuzie;

mp 137,30
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.28.1 6101454 Mastic bituminos asrobit nii7129-77 kg 68,65
Material:
Transport:

1.3.29 IZF04F Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la
fundaţii şi radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele şi
doliile din hidroizolaţia curentă pe suprafeţe înclinate peste 40%
sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu
adaus de cauciuc tip *, aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)

mp 137,30
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.3.29.1 6101454 Mastic bituminos asrobit nii7129-77 kg 233,41
Material:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: RETEA DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE APA
Devizul: Instalatii hidraulice in statia de ridicare a presiunii (SRP)

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.4.1 ACB08A1 Montare  teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn 
50

m 2,00
Material:
Manopera:
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Utilaj:
Transport:

1.4.1.1 3108451 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 4 / OLT 35 s 404/2 m 2,01
Material:
Transport:

1.4.2 ACB08B1 Montare  teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn 
80

m 2,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4.2.1 3109479 Teava pentru constructii fara sudura LC 89 x 4 / OLT 35 s 404/2 m 2,01
Material:
Transport:

1.4.3 ACE09C1 Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet
vane ventile clap. compens. etc. )dn: 80

buc 1,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4.3.1 4505242 Robinet sert.pana nf pu bz PN = 10 D = 80 225 n 5313 buc 1,00
Material:
Transport:

1.4.4 ACB05B1 Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 80
mm si pn 2,5;6 at.

buc 2,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4.4.1 6607575 Garnitura de etansare ans plan pn6/2,5 d = 80 m 100-500 g2x4 s1733 buc 2,02
Material:
Transport:

1.4.4.2 5801887 Surub cap hexagonal precis m 16 x 75 gr. 5.8 s4272 buc 8,00
Material:
Transport:

1.4.4.3 5842753 Piulita zincata m16cod 72pz0014 buc 8,00
Material:
Transport:

1.4.5 ACE05A1 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la
50 kg inclusiv

tona 0,10
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.4.5.1 4124414 Piesa leg.fon.trec.ol.cond. G = 6,3 G = 50 kg barem pret kg 100,00
Material:
Transport:

1.4.5.2 4417965 Flansa oarba pn 6 DN = 80 OL 37-2 et pu forma A s7451 buc 2,00
Material:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca

%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
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Modele orientative FORMULARE 

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii:Retea de distributie apa potabila in comuna 

Bicaz Chei, sat Bicaz Chei si sat Ivanes,etapa aVIa,pe strazile : DJ127A – Lunca Bisericii, 

DC 137 – drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului Podis, Clopotei, Morii 

si Fundatura Tepesului 

 

CUPRINS 

Formular nr. 2 Scrisoare de garanție bancară de bună execuție 

Formular nr. 5 Model acord de subcontractare 

Formularul nr. 8 
Declaratia privind respectarea legislatiei de securitate şi sanatate in 

munca 

Formular 8.1 
Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de 

mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de 

îndeplinire a contractului de lucrări 

Formular nr. 9 Formularul de ofertă     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Formular 2 

 

Nr./dată înreg. bancă: ......../.......................... 

 

BANCA 

 (denumirea/numele băncii) 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

Către

 

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

(denumirea achizitorului) 

 

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

(adresa completă a achizitorului) 

 

Cu privire la contractul de achiziție publică înregistrat cu nr. .......... din data de ......

....................şi (nr. şi data înreg. contractului de achiziţie publică)intitulat 

„....................................................................................”      (denumirea contractului de 

achiziţie publică), încheiat între …………………………………...............................

,(denumirea/numele contractantului)în calitate de contractant, şi 

…………………………………..............................(denumirea achizitorului),în calitate de 

achizitor, ne obligămprin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa 

sumei de …….. (suma în cifre și în litere și moneda), reprezentând ......% din valoarea totală 

fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoțită de o 

declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 

acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

 

 De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa persoanei garantate. 

 

 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................... 

 

 În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 

angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare 

de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 

 

 

Parafată de Banca ......................................................................................... în ziua ...... 

luna ...... anul ............. 

 



 

………. 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

Formular 5 

 

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

La contractul de achiziţie publică nr……/…….. încheiat între 

…………………………………………………….. (denumire autoritate contractantă) 

privind proiectarea și 

execuţia…………………………la“……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….” (denumire 

contract). 

 

1. Părţi contractante: 

 

Acest contract este încheiat între S.C. ………………………… cu sediul în 

…………………………………………………………………………………………. 

(adresă, tel, fax), reprezentată prin..............................Director General şi 

………………………….Director Economic, denumită în cele ce urmează contractant general 

 

şi 

 

S.C...............................................cu sediul în…………………………………….. (adresă, tel, 

fax), reprezentată prin ………………………………………. Director General şi 

……………………………. Director Economic, denumită în cele ce urmează 

subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului: 

 

Art.1. Servicii/lucrările ce fac obiectul prezentului contract sunt  

- ……………………………………….; 

- ……………………………………….. 

 

Art.2. Valoarea  …………………………. (serviciilor, lucrărilor) este conform ofertei 

prezentate de subcontractant. 

 

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume: 

- lunar, in termen de ........ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii 

întocmite de subcontractant, contravaloarea ………………………… (serviciilor, lucrărilor) 

prestate/executate în perioada respectivă; 

- plata …………………………………………………………. (serviciilor, lucrărilor) se va 

face în limita asigurării finanţării 

…………………………………………………………………. (serviciilor, lucrărilor) de 

către beneficiarul ………………………………………………………………. (denumire 

autoritare contractantă). 



 

 

Art.4. Durata de execuție a ……………………………………………… (serviciilor, 

lucrărilor) este în conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului anexă la contract. 

 

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ……. luni şi începe de la data semnării 

procesului verbal încheiat la terminarea …………………………………………….. 

 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu 

dispoziţiile legale. 

 

3. Alte dispoziţii: 

 

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

(serviciilor, lucrărilor) şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie 

angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de 

……….% pe zi întârziere din valoarea ………………………………….. (serviciilor, 

lucririlor) nerealizate la termen. 

 

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3., contractantul general va plăti 

penalităţi de ………. % pe zi întârziere la suma datorată. 

 

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi 

pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului 

……………………………………………………………………  (denumire contract). 

 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este 

posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 

 

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

 

 

______________________    _________________________ 

              (contractant)                        (subcontractant)   
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Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII ÎN DOMENIILE 

MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ CONFORM ART. 51 DIN 

LEGEA 98/2016 

 

 

Subsemnatul ……… (numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant împuternicit 

al..........................................................................................................., (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în conformitate cu regulile obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor 

de muncă, stabilite prin legislația adoptată la  nivelul Uniunii Europene, legilația națională, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste 

domenii.  

 

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de regulile 

obligatorii in domeniile mediului social si al relațiilor de munca, costurile aferente îndeplinirii 

acestor obligații fiind incluse in prețul contractului conform propunerii financiare. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de finalizare a prestării serviciilor.  

 

 

Ofertant,  

……………………………….. 

(numele reprezentantului legal, in clar)  

………………………………. 

(semnătura autorizatĂ)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Data: __ . __ . .  

(nume si prenume) ……………., (semnătura si stampila), in calitate de ………, legal 

autorizez sa semnez oferta pentru si in numele ………….. (denumire/nume operator 

economic). 

 

 

Formularul nr. 8.1 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE 

DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ 

DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 

 Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, 

reprezentant legal / împuternicit al 

............................................................................................... (denumirea / numele și 

sediu / adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 

.................................................... cod CPV ............................., organizată de 

autoritatea contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria 

răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la  

obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru 

activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în 

conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 

265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlalte 

reglementări aplicabile. 

      Data ...............................  

Operator economic,...................... 

 (semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 9 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ 

 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

___________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 

cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile si sa executam lucrarile de: 

......................................................., clasificate conform CPV: 

.........................................................., pentru suma de ________________________ lei, la care 

se adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de _________________ lei, din care: 

a). ________________________ lei pentru realizarea serviciilor de proiectare tehnica 

si realizarea proiectului pentru autorizarea executiei lucrarilor, la care se adauga taxa 

pe valoare adaugata in valoare de _________________ lei; 

b). ________________________ lei pentru realizarea detaliilor de executie, la care se 

adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de _________________ lei; 

c). ________________________ lei pentru elaborarea doc. necesare obtinerii 

acordurilor, avizelor si autorizatiilor, la care se adauga taxa pe valoare adaugata in 

valoare de _________________ lei; 

 

d) ________________________ lei pentru asigurarea asistentei tehnice din partea 

proiectantului, la care se adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de 

_________________ lei; 

e). ________________________ lei pentru executia tuturor categoriilor de lucrari, la 

care se adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de _________________ lei. 

 

1. Termenul de realizarea a serviciilor de proiectare (inclusiv verificarea tehnica a 

proiectului) este de _______ luni de la emiterea ordinului de incepere a prestarii 

serviciilor; Termenul de realizare a lucrarilor este de _________ de luni de la emiterea 

ordinului de incepere a lucrarilor; Termenul de realizarea a serviciilor de asistenta tehnica 

este de ______ de luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. 

 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

 

4. Alaturi de oferta de baza:  



 

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod clar ,,alternativa”;       

|_| nu depunem oferta alternativa. 

 (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe 

care o puteti primi. 

 

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 zile, respectiv pana la data 

de ___________ (durata in litere si in cifre) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 

acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, autorizat sa semnez oferta pentru si 

         (semnatura) in numele ____________________________________. 

                                    (denumirea/numele ofertantului) 



 

 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA  

 

 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preţul total ofertat si valoare) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 

forma........................ 

în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de tehnica 

(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  

(numărul de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 

semnării contractului) 

 

6 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 

calendaristice) 

 

   

 

 

 

 

OFERTANT, 

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

(semnatura autorizata) 
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CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE LUCRĂRI 

privind realizarea obiectivului de investitii: 

Execuție lucrări pentru proiectul de investiții :Retea de distributie apa potabila in comuna Bicaz 

Chei, sat Bicaz Chei si sat Ivanes,etapa aVIa,pe strazile : DJ127A – Lunca Bisericii, DC 137 – 

drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului Podis, Clopotei, Morii si Fundatura 

Tepesului 

 
nr.  ...     încheiat azi, data de              2021 

 
Având ca temei legal: 

 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 
privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 

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

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 

Legea nr. 99/2016 privnd achizițiile sectoriale, cu modifcările și completările ulterioare 

ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI (EXECUŢIE) 
denumit în continuare “Contractul” 

 

Între 
COMUNA BICAZ CHEI cu sediul in str.Principală nr.81,sat Bicaz Chei,comuna Bicaz Chei,județul 

Neamț, cod postal 617060 telefon/fax +40 233255712 cod fiscal 2614406 cont 

RO12TREZ24A700501710101X deschis la Trezoreria Bicaz  reprezentat legal Oniga Ghiorghe ,funcția 

de Primar , în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
 

şi 

 

............................ cu sediul în localitatea ................... , strada ...................... , nr. .............., 

judeţul ............., Nr. ORC: ................., CUI: ..................., telefon/fax: ...................... adresă e-

mail: ..........................  , cont bancar ................., deschis la Trezoreria ................. , reprezentată 

prin ..................., cu funcţia de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 

Au convenit încheierea prezentului Contract, cu respectarea  

 

Condiţiilor Contractuale 

 

Art.1.OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Obiectul contractului îl reprezintă Execuție lucrări pentru proiectul de investiții:,,Retea de 

distributie apa potabila in comuna Bicaz Chei, sat Bicaz Chei si sat Ivanes,etapa aVIa,pe strazile 

: DJ127A – Lunca Bisericii, DC 137 – drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului 

Podis, Clopotei, Morii si Fundatura Tepesului’’ 
1.2. Executantul se obligă să execute, să testeze, să finalizeze lucrările şi să remedieze orice defecte 

rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii:,,Retea de distributie apa 

potabila in comuna Bicaz Chei, sat Bicaz Chei si sat Ivanes,etapa aVIa,pe strazile : DJ127A – 

Lunca Bisericii, DC 137 – drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului Podis, 

Clopotei, Morii si Fundatura Tepesului’’ 

 
 

Art.2.PREŢUL CONTRACTULUI 

2.1.Prețul prezentului contract îl reprezintă suma de  ................... lei fără TVA la care se adaugă cota 

legală de TVA conform legii, respectiv  ..................  lei, valoarea totală fiind de .............................. lei 

inclusiv TVA. 

mailto:kipper.trans2005@gmail.com
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Art.3.DURATA CONTRACTULUI 
Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza 

valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentaţiei de atribuire, de la data intrarii sale în vigoare şi 

pânã la epuizarea convenţionalã sau legalã a oricarui efect pe care îl produce. 
Durata de execuție a prezentului contract este de 12 luni începând de la data prevãzutã în Ordinul de 

începere. 

 
Art.4.DOCUMENTELE CONTRACTULUIPrin documentele contractului se intelge: 

-prezentul Contract de achiziție de lucrări, Condiţiile contractuale și următoarele Anexe: 

-caietul de sarcini ; 
-propunerea tehnică;  

-propunerea financiară; 

-garanția de bună execuție a contractului; 

-graficul general de realizare a investiţiei; 
 

Art.5. DECLARĂ EXPRES CĂ A CITIT CUPRINSUL CLAUZELOR ȘI DECLARĂ, ÎN MOD 

EXPRES, CĂ A ÎNȚELES PE DEPLIN CONȚINUTUL ACESTORA PRECUM ȘI EFECTELE 

LOR JURIDICE.  
Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților, exprimată în condițiile Legii nr.98/2016, și se 

semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor 

asumate, orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.  
 

Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul procedurii de 

atribuire a Contractului de achiziție publică de lucrări, ca urmare a Notificării SICAP nr. ………………, 

din data de ……………….., publicat pe portalul www.e-licitatie.ro,  

Părțile au încheiat prezentul Contract azi:........................, în COMUNA BICAZ CHEI, în 2(două) 

exemplare. 
 

 

 

 Achizitor,                      Executant, 

COMUNA BICAZ CHEI                   SC .............................. SRL  
PRIMAR,                                  ADMINISTRATOR 

ONIGA GHIORGHE                                 ............................................. 

 

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

SECRETAR, 

PANȚÎR TODERICĂ 

 

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

CONSILIER CONTABILITATE, 

CHINDEA GINA 

 

....................................          
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Conditii Contractuale 

 

1.DEFINIŢII 

În prezentul Contract, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii: 

1.1“Părţile contractante” - sunt achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract. 

1.2„Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al Lucrărilor executate în baza 

Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea 

Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor. 

1.3„Executant” - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, 

responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 

1.4„Contract” - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat 

în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, 

care are ca obiect execuția de lucrări şi servicii de proiectare. 

1.5„Standard”- o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau 

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

continuă, care nu este obligatorie. 

1.6„Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care 

împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, controlat sau 

modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru 

care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le 

prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate 

sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate 

competentă. 

1.7„Reprezentanții Părților” - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de 

către o Parte pentru relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea 

verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de 

servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii. 

1.8„Preţul contractului” - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza Contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract. 

1.9“Zi” - zi calendaristică; 

1.10. „an” - 365 de zile. 

1.11.„Penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una 

din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire 

necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract; 

1.12“Data de începere a lucrărilor de execuţie” - înseamnă data precizată  în Ordinul de 

începere a lucrărilor de execuţie emis de Achizitor. 

1.13"Durata de Execuţie" înseamnă durata de realizare exprimatã în luni cuprinsã între data 

stabilitã de investitor pentru începerea lucrãrilor de execuţie şi comunicatã executantului şi data 

încheierii procesului verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrãrilor, conform 

Graficului general de realizare a investiției. 

1.14"Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către 

Executant, în legătură cu executarea Contractului, conform Ofertei. 
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1.15"Documentele Executantului" - înseamnă calculele, planşele, manuale, modele şi alte 

documente tehnice (dacă există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului.  

1.16"Utilajele şi Echipamentele Executantului" - înseamnă toate aparatele, maşinile, 

vehiculele tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale și alte asmenea necesare execuţiei 

Lucrărilor, dar care nu includ Materialele. 

1.16"Ţară" - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul. 

1.17"Riscurile Contractului" - înseamnă acele evenimente ce pot influența implementarea 

Contractului. 

1.18“Teste” - înseamna toate testele care sunt specificate în Contract și în documentele de 

proiectare, convenite de către Părți, dispuse de Achizitor. 

1.19"Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt 

utilizate pentru realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 

1.20"Echipamente" înseamnă maşinile, şi aparate, utilaje , echipamente tehnologice și 

funcționale care necesită sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor 

face sau fac parte din obiectul de investiție ce face obiectul prezentului contract. 

1.21”Amplasament” înseamnă totalitatea suprafețelor în pe care se vor executa lucrările 

permanente, conform autorizației de construire 

1.22"Şantier" înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de execuție a 

lucrărilor , ce cuprinde amplasamentul și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte 

componentă a Șantierului. 

1.23"Lucrări" - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările de execuţie care urmează să 

fie realizate de către Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în 

condiţiile legislației achizițiilor publice/sectoriale. 

1.24„Instrucţiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de 

Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru 

Executant, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor din contract. 

1.25„Perioada de garanţie” - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia 

Executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită 

nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a 

folosirii de materiale, instalaţii, subansamble etc. necorespunzatoare. 

1.26„Proiect” - înseamnă, documentaţiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe faze de 

proiectare în conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza cãrora se vor realiza lucrãrile. 

1.27"Planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa 

acestor Planse. 

1.28“Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor” - toate activitățile 

prevăzute de lege pe care trebuie să le îndeplinească proiectantul pe durata execuţiei lucrărilor. 

1.29“Diverse şi neprevăzute” - reprezintă procentul de............   %   din prețul contractului de 

achiziţie publicã, reglementat în Sectiunea a 5-a, pct. 

5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe 

parcursul derulării Contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, 

modificări ce pot fi incidente în perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări 

substanţiale ale acestuia şi care se plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul 

unui act adiţional de modificare a contractului, semnat de părţi. 

1.30”Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului 

contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 

îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în faţa 

Executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

1.31„Abandon” - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de 

proiectare ori Lucrările de execuție sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele și 

lasă nesupravegheat Amplasamentul/Șantierul. 
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2.INTERPRETĂRI 

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

 

3.PRIORITATEA DOCUMENTELOR 

În situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții 

între prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile 

Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență este cea stabilită la art. 4 „Documentele 

Contractului” 

4.LEGEA 

Legea Contractului este legea romana. Executantul va respecta legile ţarii în care se realizeaza 

lucrãrile. Executantul va emite toate înştiinţãrile şi va plãti toate taxele şi alte obligaţii referitoare 

la Lucrãri, în conformitate cu legea aplicabilă. 

 

5.COMUNICAREA 

Limba contractului este limba română. 

În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 

comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în 

limba română urmând a fi transmise celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate 

în mod nejustificat. 

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura 

utilizată are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. 

 

6.ACHIZITORUL 

Dreptul de Acces pe Amplasament 

Achizitorul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de 

începere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare – 

primire, amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului 

prezentului contract. 

7.Autorizaţii şi Acorduri 

Achizitorul are obligația de a furniza Executantului toate autorizațiile și avizele obținute în 

scopul execuției lucrărilor, conform prevederilor legale. Inceperea executiei lucrarilor este 

conditionata de emiterea autorizatiei de constructie. 

8.Instrucţiuni emise de către Achizitor 

Executantul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la 

execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora. 

În ipoteza în care Executantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-

i produce prejudicii, va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la primirea 

instrucţiunii.  Transmiterea acestor obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective 

cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar conduce la încălcarea normelor legale 

imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a 

Executantului. 

9.Aprobări 

Nicio aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera 

Executantul de obligaţiile sale. 

În privinţa obligaţiilor şi drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în 

nicio împrejurare, tăcerea nu are valoarea juridicã  a consimţãmântului. 

10.Reprezentantul Achizitorului* 

Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite 

îndatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate/desemnate  de cãtre Achizitor şi comunicate 
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Executantului. Achizitorul va inştiinţa Executantul cu privire la autoritatea şi îndatoririle 

delegate Reprezentantului sau Reprezentanţilor Achizitorului. 

Achizitorul va notifica în scris Executantul cu privire la identitatea reprezentanţilor săi atestaţi 

profesional pentru urmãrirea executării lucrărilor si care ii reprezintă legal interesele. 

Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară 

pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termen astfel incat executantul sã poata 

respecta termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului. 

 

(*Achizitorul  poate stabili  în  funcție de complexitatea și  tipul lucrărilor  precum   și   de   

specificațiile  din  caietul   de   sarcini,  obligațiile aferente  reprezentantului  său   referitoare  la   

verificarea/urmărirea  lucrărilor   și  reprezentarea  intereselor  acestuia,  obligații  pe  care  

executantul trebuie  să le respecte, de asemenea. ) 

11.EXECUTANTUL 

Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligațiile şi 

rãspunderile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modifcările și completările ulterioare. Acesta va executa, testa şi termina 

Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Achizitorului şi va remedia 

orice defecte ale Lucrărilor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, 

Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive 

in îndeplinirea obiectului contractului. 

Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile 

tehnice și calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de Sarcini și declarate de către executant în 

propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii 

aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, 

conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract. 

La semnarea prezentului contract, Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre 

aprobare, graficul general de realizare a investiţiei, actualizat, dacă este cazul (Anexa 8). 

Executantul are obligaţia de a respecta graficul general de realizare a investiţiei (Anexa 8) 

precum şi Progamul de control al obiectivului de investiţii aşa cum a fost el întocmit şi aprobat 

conform prevederilor  legale. 

Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

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

respectarea prevederilor şi reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, 

consimțământ sau absenţă a  unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de 

obligaţiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau 

compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus 

unui muncitor sau altei persoane. 

Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului, măsurători/ ataşamentele şi, după 

caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 

Achizitor. 

Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea 

tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în 

vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea 

constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei in care eroarea respectivã este rezultatul datelor 

incorecte, furnizate în scris de cãtre proiectant. Pentru verificarea trasãrii de cãtre proiectant, 

executantul are obligaţia de a proteja şi de a pãstra cu grija toate reperele, bornele sau alte 

obiecte folosite la trasarea lucrãrilor. 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficienţelor constatate în 

cadrul perioadei de garanţie, Executantul are obligaţia: 

-de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată; 
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-de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor 

sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului 

riveranilor; 

-de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, pe 

şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi  de  

metodele sale de lucru; 

-de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu 

Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie aprobate de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice 

sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferită faţă de 

prevederile proiectului. În orice situaţie Executantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri 

de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în 

condițiile legii. 

-de a nu  stânjeni inutil sau abuziv accesul şi confortul riveranilor şi de  a nu restricţiona 

utilizarea căilor de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte 

persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare de şantier; 

-de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

-de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus; 

-Executantul are dreptul de a menține pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări 

provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale; 

-de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare; 

-de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare  la intrarea în şantier, conform 

modelelor primite de la Achizitor şi în conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat 

de Achizitor; 

-de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi 

oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 

inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse; 

-de a monta la finalizarea lucrarilor,panoul de personalizare conform indicaţiilor pe care le va 

primi de la Achizitor, daca este cazul; 

-de a remedia lucrările cuprinse în situaţiile de lucrări comunicate şi  care au făcut obiectul 

obiectiunilor şi respingerilor Achizitorului şi sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior 

remedierii solicitate şi în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de 

şantier/reprezentantul achizitorului, atestând remedierea respectivelor lucrări; 

-de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării  acestora, oricare ar fi motivul acestui 

eveniment; 

-de a inştiinţa anterior  şi imediat Achizitorul asupra iminenţei depăşiri  a termenelor convenite, 

oricare ar fi cauza respectivei întârzieri. 

-de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte,  obiecte de valoare sau 

antichități, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obține în 

numele Achizitorului toate autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din 

punct de vedere arheologic a lucrărilor. 

Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, 

materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la  data  primirii 

ordinului de începere a lucrărilor şi până la data semnării procesului- verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor si predarea - primirea obiectivului realizat. 

Executantul va lua toate mãsurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului şi cãilor de 

acces. 

Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
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daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine 

Executantului. 

Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul 

şantierului potrivit destinației și constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau 

distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.  

Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza 

încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie 

adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel 

încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.  

În cazul în care, locul de realizare a lucrărilor, impune utilizarea de către Executant a 

transportului pe apă, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate în maniera în 

care prin “drum" se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau  orice altă structură aferentă căii 

navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor 

aplica în consecinţă. 

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, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva 

tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

În situaţia prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, 

modificarea sau îmbunătăţirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate. 

Costurile pentru racordarea şi consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către Executant pe durata existenţei şantierului. 

Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare si potrivit prezentului Contract. 

Executantul va asigura controlul în faze determinante de cãtre autoritãţile competente conform 

prevederilor legale 

La finalizarea lucrărilor de construcţie Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului 

documentaţiile de funcţionare şi/sau autorizare a echipamentelor montate potrivit contractului, 

precum și întreaga documentaţie necesarã completãrii si întocmirii Cãrţii tehnice a construcţiei, 

întocmită potrivit legislaţiei în vigoare. 

Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe 

viitorul Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate 

măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi 

normele de securitate și sănătate în muncă. Executantul este singurul responsabil pentru 

eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii.  

Executantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate înştiinţările şi 

va plăti toate taxele care îi revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare. 

Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin 

ascunse. Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va 

acoperi lucrările.. 

Achizitorul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a se 

prezenta în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din 

partea Executantului, în vederea încheierii actelor legale pentru lucrările ce  devin ascunse. 

Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară 

pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de 

îndeplinire a contractului. 

Controlul în faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform 

prevederilor legale. 

 

12.PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 
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Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor 

de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, 

coroborate cu prevederile Codului Civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru 

descoperirea viciilor ascunse și promovarea acţiunii în daune. 

Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii 

dreptului de proprietate asupra construcţiilor. 

Perioada de garanţie* curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală şi 

este de  36 luni.  

În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror 

cauză este nerespectarea Clauzelor contractuale. 

Obligaţia legalã de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor 

defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa 

Achizitorului, a prepuşilor sãi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. 

Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa 

Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării este obligat să trimită 

reprezentantul său la faţa locului şi sã remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, 

potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o 

recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi  consemnată  într-un proeces verbal/notă de 

constatare încheiat între Părți. 

Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe 

cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

- utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico- economice; 

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute în aceastã clauzã, Achizitorul este 

liber să contracteze cu terţi executanţi conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, 

urmând ca preţul acestor lucrări sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din 

sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna execuţie. 

Executantul are obligaţia  de  a  despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce  rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau 

încorporate în acestea; şi 

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de dauna rezultă din respectarea Caietului de Sarcini întocmit de către Achizitor. 

 

13.REPREZENTANTUL EXECUTANTULUI ŞI ÎNLOCUIREA PERSONALULUI DE 

SPECIALITATE NOMINALIZAT 

Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei 

autorizate să primească instrucţiuni în numele său. 

Executantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanţilor săi atestaţi profesional 

pentru urmarirea executării lucrărilor, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia sau, dacă 

este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii şi care îi reprezintă legal 

interesele. 

Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat la ofertã pentru îndeplinirea contractului se 

realizează numai cu acceptul Achizitorului şi nu reprezintă o modificare substanţială a 

contractului, aşa cum  este aceasta definită in legislaţia privind achiziţiile, decât în următoarele 

situaţii: 

- noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel 

puţin criteriile de  calificare prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire (daca este cazul 
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aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate) ; 

- noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin 

acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (daca este cazul  

aplicării unor astfel de factori). 

În situaţiile prevăzute mai sus, Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 

documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii 

criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de 

evaluare. 

14.SUBCONTRACTAREA  

14.1Subcontractarea 

14.1.1 La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este 

obligatorie furnizarea cãtre Achizitor a contractelor încheiate de cãtre Executant cu 

subcontractanţii nominalizaţi în oferta sau declaraţi ulterior, astfel încât activitãţile ce revin 

acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, sã fie cuprinse în Contract devenind anexe ale 

acestuia. Ele trebuie sã cuprindã obligatoriu, însa fãrã a se limita: denumirea subcontractanţilor, 

reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activitãţile ce urmeazã a fi 

sucontractate, valoarea aferentã prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, 

opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului ( dacã este cazul). 

14.1.2. Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de execuție a 

Contractului, cu condiţia ca schimbarea sã nu reprezinte o modificare substanţialã a acestuia, în 

conformitate cu cele prevazute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

14.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 

execuție a Contractului fãrã acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintatã de catre Executant în vederea 

obţinerii acordului Achizitorului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 

zile înainte de momentul începerii activitãţii de cãtre noii subcontractanţi. 

In situaţia prevazuta la art.10.1.2., Executantul poate inlocui/implica subcontractanţi in perioada 

de implementare a contractului, in urmatoarele situatii: 

- înlocuirea subcontractanţilor nominalizati în oferta și ale cãror activitati au fost indicate 

in oferta ca fiind realízate de subcontractanţi; 

- declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care 

lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial 

opţiunea subcontractarii acestora. 

- renunţarea, retragerea subcontractanţilor din contract 

In vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte: 

-  o declaratie pe proprie raspundere prin care işi asuma prevederile caietului  de sarcini şi 

a propunerii tehnice și financiare depusã de cãtre Executant la oferta, pentru activitaţile 

supuse subcontractãrii. 

- contractele de subcontractare încheiate între Executant şi noii subcontractanţi ce vor 

cuprinde obligatoriu şi fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce 

urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentanţii legali, valoarea aferenta 

activitatii ce va face obiectul contractului și opțiunea de fi plătiți direct de către Achizitor, 

dacă este cazul; 

- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul 

de achiziţie publică 

Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza in nici o situaţie 

rãspunderea Executantului in ceea ce priveşte modul de indeplinire a Contractului. 

In vederea finalizãrii Contractului, Achizitorul poate solicita, în condițiile legislatiei achizitiilor, 

iar Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu 

subcontractanţii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sã introducã in contractele sale cu 

subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de 
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subcontractanți. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in 

nici o situatie raspunderea Executantul faţa de Achizitor in ceea ce priveşte modul de îndeplinire 

a Contractului. 

14.1.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fãră efectuarea vreunei 

alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Executantul 

subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile şi 

obligatiile sale. 

 

14.2.Plata directa cãtre subcontractanţi 

14.2.1 Achizitorul poate efectua plaţi corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite 

de către subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform 

dispozitiior legale aplicabile privind achiziţiile publice. 

In aplicarea prevederilor pct. 14.2.1. subcontractantii își vor exprima la momentul 

nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la 

momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de către 

14.2.Achizitor. 

Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când 

prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv 

Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod 

nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

In aplicarea prevederilor pct. 14.1.7 Acordul părţilor se poate materializa prin încheierea unui act 

adiţional la contract între Achizitor, Executant si Subcontractant atunci când contractul de 

subcontractare este cesionat Achizitorului; 

 

 

15.GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

Garanția de bună execuție este 10 % din prețul contractului fără TVA,respectiv suma de ............ 

lei. 

Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5  zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea 

corespunzătoare a Contractului. 

Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă din prețul contractului fără TVA 

şi se va constitui fie : 

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii 

de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. 

Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata 

garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 

declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 

- reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într- un cont de disponibil 

distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma  iniţială care 

se va depune de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie 

să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. 

În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 

contractului de achiziţie publică. 

Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 

finalizarea Lucrărilor de către acesta şi remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de 

Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să obţină 

Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, 

executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când lucrările vor fi 

terminate şi toate defectele remediate. 
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Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

prevăzut în prezentul contract, situaţie în care Achizitorul  poate revendica întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie; 

Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare oricând pe parcursul îndeplinirii 

Contractului, în  limita  prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu îşi îndeplineşte, 

îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate 

prin Contract. 

Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de a 

notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând 

obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Executantul are obligaţia de a 

reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 3 zile lucrătoare de 

la data notificării emise de către Achizitor. 

Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

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

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data 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 finala. 

Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt 

distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

16. PROIECTAREA 

16.1. Proiectarea este in sarcina Achizitorului. 

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului cel puţin urmatoarele : Proiectul 

tehnic de executie si detaliile de executie ca parte integrantã a acestuia, avize, acorduri şi 

autorizatia de construire. 

 

17.RISCURILE CONTRACTULUI 

Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul 

majorării acesteia cu o perioadă egală cu  cea în care  au operat cauzele de risc contractual, în 

situaţia apariţiei uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ *** 

Riscurile achizitorului sunt: 

 i.omisiuni în documentele puse la dispozitia Contractantului  

 ii. interferențe din partea personalului Achizitorului  

 iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția 

celor specificate în Contract;  

 iv. Forța Majoră;  

 v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează 

Contractantului;  

 vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  

 vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.)sau condiții 

fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate 

pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un 

Contractant cu suficientă experiență și pe care Contractantul le-a notificat imediat 

Achizitorului;  

 viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  

 ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 

Contractantului așa cum este specificat în Contract  
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 pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, 

sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente, 

 lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile 

Achizitorului. 

 

18.DURATA DE EXECUTIE 

18.1.Executia Lucrarilor 

Executantul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine si 

fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie. 

Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate in concordanta cu graficul de indeplinire a 

contractului, in decurs de 12 luni de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor. 

Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor este conditionata de indeplinirea cumulativa a 

urmatoarelor conditii: 

 obtinerea autorizatiei de construire de catre Achizitor; 

 constituirea garantiei de buna executie a contractului; 

 semnarea procesului – verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice 

sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 

18.2Prelungirea Duratei de Execuţie 

18.2.1 Executantul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie  în  condiţiile art. 20 din 

prezentele condiții contractuale şi doar dacã aceasta nu  se datoreazã din culpa sa. 

 

19.GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI 

Executarea Lucrărilor se va face în succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de 

realizare a investiției alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, Anexa nr. 8 la contract, parte 

integrantă a acestuia. 

Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul incadrarii in 

termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul 

Graficului general de realizare a investiției. 

În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfăşurarea Lucrărilor nu concordă cu 

graficul general de realizare a  investiției  din motive neimputabile Executantului, la cererea 

Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor așa 

cum sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre 

îndatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalităților. 

 

20.ÎNTÂRZIEREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 

Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul 

termenului convenit de parti potrivit pct. 14.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitati de 

întârziere in cuantum de:  0,1%/zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai puţin de 

cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 

penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare) in situatia epuizării Duratei 

de execuţie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligaţiei Executantului si pana la 

data indeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate. 

Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală 

în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități. 

Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a 

sumelor datorate. 

Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand  întârzierile sunt urmare a lipsei 

frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge 

împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către 

parti prin reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la 

Contract. 
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Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte 

sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.  

Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției.  

Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 

condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, 

normativelor şi agrementelor tehnice, nu  permit punerea în execuţie a unor materiale sau 

procedee tehnice. 

în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul 

va aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la 

care a luat cunoştinţa despre aceasta, interventia unei situații ce  poate determina imposibilitatea 

temporara a Executantului de executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de 

informare promptă, a Achizitorului. 

Lipsa informării Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de 

şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa 

exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuzã prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor 

contractate. 

 

 

21.RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 

21.1.Terminarea lucrărilor 

21.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi 

finalizate într-un termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în 

termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Executantului de la data precizata în 

Ordinul de începere a lucrărilor. 

21.1.2.Inştiinţarea de Recepţie 

Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea 

condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, cu modificările si completările. 

În cazul în care Achizitorul constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate intr-

un proces verbal şi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 

finalizare, sub sancțiunea perceperii de penalități în conformitate cu condițiile contractuale. 

21.2.3.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor 

prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie 

şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de 

constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepţia. 

21.2.4.Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa 

Executantulu de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului 

Verbal de Recepţie la terminarea Lucrărilor. 

21.2.5.Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul. 

21.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 

garanţie. 

22.REMEDIEREA DEFECTELOR 

În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la art.11 din prezentele condiții 

contractuale, Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele 

aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 

Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate 

faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu 

prevederile Contractului.Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul 

termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate 

lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului. 
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Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât 

şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia; 

 

23.DESFACEREA ŞI TESTAREA 

23.1. Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea  şi/sau  testarea oricărei lucrări. 

Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea 

lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligaţia să asigure 

instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, 

conform normativelor in vigoare. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente 

acestora, revine Executantului. 

23.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi  lucrările care devin  ascunse,  fără notificarea si 

aprobarea Achizitorului. Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel 

de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are 

obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia 

Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul. 

 

24.MODIFICĂRI 

Dreptul de a Modifica 

Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face doar 

în condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract. 

 

25.NOTIFICAREA 

25.1.În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, 

în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât și în momentul primiri 

În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră 

primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, doar daca a fost c 

onfirmată în scris și înregistrată. 

Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt 

consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute. 

 

26.PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLATA 

26.1.Evaluarea Lucrărilor 

Lucrările vor fi evaluate aşa cum sunt prevăzute în Propunerea financiară, iar modificările vor fi 

evaluate în condiţiile respectării prevederilor art 24. 

26.2.Situaţii de Lucrări 

În funcție de stadiile de execuție a lucrărilor (gradul de îndeplinire a lucrărilor determinat în 

valori relative) așa cum sunt ele stabilite conform Anexa. ,Executantul va fi îndreptăţit la plata 

următoarelor: 

-.................. lei fără TVA la care se adaugăTVA în sumă de ...................lei pentru Execuție 

lucrări pentru obiectivul de investiții:,,Retea de distributie apa potabila in comuna Bicaz 

Chei, sat Bicaz Chei si sat Ivanes,etapa aVIa,pe strazile : DJ127A – Lunca Bisericii, DC 137 – 

drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Bicazului Podis, Clopotei, Morii si Fundatura 

Tepesului’’ 

Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însuşite şi confirmate de către 

dirigintele de şantier/reprezentant şi prin situaţii intermediare de lucrări, verificate, însuşite şi 

confirmate de către Achizitor. Situațiile intermediare de lucrări vor sta la baza întocmirii 

situațiilor intermediare de plată. 

Situaţiile de plată se confirmă de către reprezentantul Achizitorului în termen de 10 zile de la 

înregistrarea acestora la sediul Achizitorului. 
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In situatia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situatia finală de 

lucrări face obiectul unui diferend între părţile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni 

amiabil si, pe cale de consecinţă, una dintre părți a dedus litigiul spre soluţionare instanţelor de 

judecată competente, Achizitorul va achita sumele ce exced obiectului litigiului. 

In ipoteza în care părţile au solutionat amiabil diferendul privind sume parţiale din situatiile de 

lucrări, Achizitorul va efectua plata acestor sume în termen de 30 de zile de la data primirii 

facturii, emisă de către Executant în temeiul încheierii acordului amiabil. 

 

26.3.AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI. 

26.3.1.Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract.  

26.3.2.Preţul contractului nu se ajustează . 

 

26.4.Plăţi Intermediare 

a) Comunicarea acceptării exprese a situațiilor lunare de lucrări obligă Contractantul la emiterea 

și comunicarea facturii fiscale, condiție a efectuării plății de către Achizitor.  

(b)Temeiul și faptul generator al obligației Achizitorului de plată a contravalorii Lucrărilor și 

Materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezidă exclusiv în acceptarea expresă a situațiilor de 

lucrări, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiții 

decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligații de plată în sarcina 

Achizitorului sau să creeze vreo altă obligație în sarcina acestuia.  

(c)Termenul de plată curge împotriva Achizitorului de la data comunicării formale a facturii 

fiscale sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a îndeplinirii procedurilor prealabile mai sus 

precizate (comunicarea formală a Situațiilor lunare de Lucrări contrasemnate de Dirigintele de 

Șantier, urmată de acceptarea expresă a Achizitorului, în urma verificărilor efectuate), urmând ca 

niciun fel de alte facturi emise în alte condiții decât cele aici stipulate să nu creeze vreo obligație 

în sarcina Achizitorului.  

 

26.5.Plata Finală 

26.5.1 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea Situaţiei de plată definitive de 

către Achizitor, în termen de 30 de zile (cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013), de la data 

primirii facturii, întocmită în temeiul Situației de plată acceptată. 

26.7 Moneda de Plată 

Moneda de plata si de referinţa a contractului este leul. 

 

27.NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR DE CĂTRE EXECUTANT 

27.1. Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile 

Achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, Achizitorul va emite o 

notificare cu referire la acest articol, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând un 

termen de 15 zile pentru executarea obligatiei, fără  a elimina dreptul achizitorului de a percepe 

penalități de întârziere. Daca Executantul nu se conformează, Achizitorul considera contractul 

reziliat de plin drept, fară nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instanţe, Executantul 

urmând să plătească penalitãţi si daune interese în cuantum similar cu valoarea neexecutata a 

contractului. 

27.2.După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul in termen de 10  zile de la 

primirea notificării de reziliere şi să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele şi 

Echipamentele plătite de către Achizitor. 

27.3. În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, 

Executantul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de 

bună execuție, pe care Achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de 

Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul solicită iar 

executantul este obligat să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării 
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Achizitorului. 

În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în 

faţa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

28.NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR DE CĂTRE ACHIZITOR 

28.1. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 

facturii în termenul prevăzut la .art.26,în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, 

Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea 

plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.72/2013 privind măsurile 

pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând 

din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai 

mult decât valoarea contractului. 

 

29.DIZOLVARE, FALIMENT 
La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul Executantului, 

prezentul contract se consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi 

data, Achizitorul întreprinde toate măsurile necesare preluării Amplasamentului şi evaluării 

situaţiei Materialelor si Echipamentelor identificate în Şantier. 

În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului, contractul se consideră reziliat de 

drept fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Executantul va preda 

amplasamentul în termen de 10 zile de la primirea comunicării de reziliere si va părăsi Şantierul, 

lăsând pe acesta, toate Materialele şi Echipamentele plătite de către Achizitor, specificate de 

către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 

Executantul va plăti daune interese în valoare egală cu valoarea contractului neexecutat. 

 

30.CLAUZE SPECIFICE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI 

In situatia modificării lucrărilor cu încălcarea prevederilor art. 20, Achizitorul are dreptul de a 

denunţa unilateral contractul de achiziti publice. 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 

publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa 

unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 

următoarele situaţii: 

Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 

contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-

o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu 

care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte 

înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de 

atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii 

de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 

contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea 

contractului. 

Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 

(cincisprezece) zile Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei 

autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la 

acestea: 
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Executantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se 

limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea 

parţială/incompletă etc); 

Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori 

refuză să răspundă solicitărilor acestuia; 

Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea 

prevederilor prezentului Contract; 

Executantul a fost condamnat printr-o Hotărâre judecătorească definitivă prin care i se interzice 

desfășurarea activității economice și ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale din 

prezentul contract;  

Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau 

persoana care furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele; 

Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei 

persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau 

recompensă pentru: 

a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 

a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul; 

sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se 

oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în 

acest paragraf. 

Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese; 

în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul 

Achizitorului de a solicita rezilierea. 

Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract; 

Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv 

întreruperea finanţării din motive neimputabile Achizitorului; 

În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 26.4 

Achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze 

Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea 

vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte 

formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea 

contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune- interese compensatorii. 

Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de 

către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai 

fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor 

Contractuale generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a 

Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la 

plata de daune-interese. 

În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta 

fiind obligat la plata de penalităţi. 

Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 

părţile Contractante. 

Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat 

încetarea Contractului. 

 

31.RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FAŢĂ DE LUCRĂRI  

Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru paza şi protecţia tuturor Lucrărilor, 

Materialelor şi Echipamentelor din Şantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor până la data 

admiterii Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. După această dată responsabilitatea va fi 
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transferată Achizitorului. 

 

32.FORŢA MAJORĂ 

Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din 

obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3 zile de la data constatarii 

intervenţiei acestor împrejurări si va lua toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau 

limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacă este necesar, Executantul 

va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu 

Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Şantier. 

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractual asumate, pe 

toată perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii. 

Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate 

anterior intervenţiei împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului. 

Dacă această situaţie continuă timp de de zile, oricare dintre Părţi  va  putea să transmită o 

notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte în termen de 5 zile de la data 

primirii notificării. După rezilierea Contractului, Executantul va fi îndreptăţit la plata sumei 

rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe 

Şantier. 

 

33.ASIGURĂRI 

33.1.Obiectul Asigurării 

33.1.1.Înainte de începerea Lucrărilor, Executantul va face şi va menţine în vigoare, pana la data 

admiterii, fara obiecţiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor o asigurare 

de răspundere civila profesionala in  numele ambelor Pãrţi pentru:pierderi şi daune produse 

Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Executantului,responsabilitatea ambelor 

Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau 

proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Executant, incluzând 

responsabilităţile acestuia pentru daune aduse proprietăţii Achizitorului, alta decât 

Lucrările,responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru 

decesul sau vătămarea corporală a personalului Executantului cu excepţia cazului în care 

responsabilitatea rezultă din neglijenţa Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau 

a angajaţilor acestora. 

33.1.2. Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai 

sus precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina 

Executantului sau a Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a 

prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii 

Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate 

obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia apariţiei unui eveniment 

asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului. 

Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de 

asigurare va fi suportată de către Executant. 

Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert 

beneficiar al indemnizaţiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la 

indemnizare in ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asigurătorului.  

Reglementări 

Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate la Art. 33 Poliţele vor fi emise de către societăţi 

de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului 

dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite. 

 

34.SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII 
Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului 

propriu . Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare și daca legislatia 
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incidenta in vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, 

infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în încăperi de 

cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru 

asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor. 

Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de 

respectarea cerinșelor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor. Această 

persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni 

şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Executantul va 

asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi 

autorităţii sale. 

Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii 

săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în 

conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, și a legislației 

din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă 

apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și 

sănătății în muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor. 

Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. 

Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și 

asistența socială acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii. 

Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, 

ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile precum și a 

legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă. 

 

35.SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere 

sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

In ipoteza in care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 zile, fiecare dintre 

acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 

 

36.ARHIVAREA 

Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele, schitele, fotografiile, înregistrările si orice 

alte asemenea, precum și orice baze de date (după caz), care se află în posesia Executantului în 

legătura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de către personalul acestuia, 

vor fi arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact grupate în dosare, numerotate 

și denumite în consecinta atat în format tipărit cât și în format electronic, însoțite de un opis 

astfel încât procesul de identificare al acestora sa fie corespunzător. 

Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislația din România. 

 

37.CODUL DE CONDUITĂ 

Executantul va acţiona întotdeauna loial şi 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 serviciile prestate fără să aibă 

aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict 

cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. 

În cazul în care Executantul sau oricare din asociaţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să 

ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul 

de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind 
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contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau 

defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, 

achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior 

dobândit de Executant în baza contractului. 

Plăţile către Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 

deriva din contract, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv 

conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată 

indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din 

contract. 

Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile 

contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului. 

Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 

contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea 

contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al 

achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând 

conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, 

nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face 

publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor 

utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, 

cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului. 

 

Drept pentru care prezentele Condiţii Contractuale s-au semnat astăzi ................., la sediul 

Primăriei Comunei Bicaz Chei, în 2(două) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul 

pentru fiecare parte. 
 

Achizitor,                      Executant, 

COMUNA BICAZ CHEI                   SC ......................... SRL  
PRIMAR,                                  ADMINISTRATOR 

ONIGA GHIORGHE                                 ........................................ 

 

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

SECRETAR, 

PANȚÎR TODERICĂ 

 

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

CONSILIER CONTABILITATE, 

CHINDEA GINA 

 

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