
CAIET DE SARCINI 
(Cerintele beneficiarului} 
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Caietul de sarcini face parte integrant.l'i din docurnentatia de atribuire �i constituie ansamblul 
cerintelor rnlnlrne �i obligatorii pe baza carora otertantii vor elabora propunerea tenntca �i propunerea 
flnanclara, 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 
COMUNA PATRAUTI 

Cod de identlficare fiscala 4244318 
localitatea Patrauµ, comuna Patrauti, cp 727420, judetul Suceava 

Tel/fax (+4)-0230-528020 
e-mall: primariapatrauti@yahoo.com 

Nr. CJ.l�1 .. r!...rJ.:.O. f.�() /9 

Denumire contract: ''fNFIINTARE TEREN DE SPORT PENTRU MINORITATEA ROMA DIN 
COMUNA PATRAUTI, JUDETUL SUCEAVAu, ·Cod CPV: 45212200-8 Lucrart de constructii de 
complexe sportive (Rev.2); 

lnformatii generale privind proiectul 
Proiectut beneficiaza de finantare in cadrul Proqramului National de Dezvoltare Rurala (PNDR. 

submasura 19.2). 

Acordarea finantarti pe9tru proiectul " TNFIINTARE TEREN DE SPORT PENTRU MINORIT ATEA 
ROMA DIN COMUNA PATRAUTI, JUDETUL SUCEAVA" se va face in conformitate cu prevederile 
contractului de fmantare nr. C1920075A210413502969 / 06.09.2018. 

Responsabil cu implementarea proiectului din partea cornunei Patrauti (titularul 9i beneficiarul 
invest�iei) este d-l Adrian ISEPCIUC - primarul comunei. 

Necesitatea i;i oportunitatea investitiei 
Necesitatea �i oportunitatea investitiei a fost aprobata pnn Hotararea Consiliul local al comunei 

Patrauti nr. 27 din 28.03.2018. 

Durata de executie a lucrarilor va f de maxim 6 de luni calendarlstice lncepand cu data emiterii ordinului 
de lncepere. 
Garantia de buna execute acordata lucrantor va fl de minim 36 de !uni. 

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii: 

- de a supraveghea lucrarue, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele �i toate 
celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de �i pentru contract, in masura tn care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 
contract. 
- de a prezenta achizitorului, inainte de 1'nceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de plati 
necesar execujlei lucrarilor, in ordinea tehnologic" de executie, 
- este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea �i siguranta tuturor operatiunilor executate 
pe §antier, precum �i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor �i a 
reglementarilor legii privind calitatea tn construcpi. 



Executantul are obligatia de a pune la dispo-zi!la achizitorului, la termenele precizate in anexele 
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) �i. dupa caz, in situatiile convenite, desenele, 
calculele, verificarile calculelor �i orice alte documents pe care executantul trebuie sa le tntocrneasca sau 
care sunt cerute de achlzitor. 

Executantul are obliga\ia de a respecta fi executa dispozitiile achizitcrului in crice problems, menponata 
sau nu In contract referitoare la lucrare. In cazu! in care, executantul consldera ca dispozitiile achlzltorului 
sunt nejustificate sau incportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca cbiectiile 
respective sa Tl absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului tn care acestea 
contravin prevederilor legale. 
Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrari[cr fata de reperele date de achizitor, precum �i 
de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor �i resurselor umane necesare 
indepfinirii responsabilitatii respective. 
Pe parcursul executiei lucrarilor �i remedlerli viciilor ascunse. executantul are obligatia: 

i) de a lua toate rnasurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a carer 
prezenta pe santier este autorizata �idea menpne santierul (atat Ump cat acesta este sub 
controlul sau) �i lucrarife (atat timp cat acestea nu sunt finalizate �i ocupate de catre 
achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarul pericol pentru respectivele 
persoane; 

ii) de a procura �i de a intraline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminare, protectie, ingradire, alarma �i paza, cand �; unde sunt necesare sau au fost 
solicltate de catre achizitor sau de catre alte autoritatj competente, in scopul protejarii 
lucrartlor sau al asigurarii conrortulut riveranilor; 

iii) <le a lua toate masurne rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe §i in 
afara santierulul 9i pentru a evita orice paguba sau nsajuns provocate persoanelor, 
proprie�tilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alji factori generati de 
metodele sale de lucru. 

ExecutantuJ este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucraritor, materialefor, echipamentelor �i 
instalatiilor care urmaaza a fl puse tn opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data 
semnarii procesulul-verbat de receptie a lucrarii. 
Pe parcursul executlei lucrarilor �i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, In rnasura 
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau ih mod abuziv. 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea �i ocuparea drumurilor �i cailor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate in posesia achlzitorului sau a oricaret alte perscane. 
Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe 
traseul santlerulul �i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al 
oricaruia dintte subcontractantii sal; executantul va selects traseele, va alege 9i va fofosi vehiculele, va 
limita 9i repartiza incarcaturile, in a§a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe �i pe �antier, sa fie 
limltat. in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor �i 
podurilo, respective. 
f n cazul in care se produc deteriorari sau distrugeti ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care 
se afla pe traseul §antierului, datorita transportului materialelcr, echipamentelor, instalatiilor sau altora 
a&emenea, executantul are obligatia de a desp�gubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind 
avarlerea respectivelor poduri sa.u drumuri. 
Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil 9i va plati 
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, 1n scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul �antierului. 
Pe parcursul executlei lucraril, executarttul are obligafia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacofe inutile pe �antier: 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente. instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna 1ii fndeparta de pe 9antier daramaturile, rnolozul sau lucrarile provlzorii de orice tel, 

care nu mai sunt necesare. 
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Executantul are dreptul de a retine pe santler, pana la sfar%iitul perioadei de garantie, numai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucran provizorii, care li sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 
Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care li revin, pentru viciile ascunse ale construcpei, ivite intr-un 
interval de 10 ani de la recepjia lucrarii l?i, dupa 'implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectani proiectelor §i detaliilor de 
executie aferente executiei lucrarii, 
Executantul se obliga sa despagubeas� achlzitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii l?i actiuni in justitie, ce rezulta din tncalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, mi:irci tnregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajete folosite pentru sau in legi:itura cu executla lucrarilor sau incorporate in 
acestea; §i 

ii) daune-interese. costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiel Tn care o 
astfel de tncalcars rezult� din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 

Tntocmit, 
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