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FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire:Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. 
Adresă:B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti 
Localitate:Bucuresti łara:Romania 
Persoana de contact: Maria Dona Stefan Telefon: (021) 315. 01. 26;  
E-mail: sodap@andnet.ro; maria.dona@andnet.ro  Fax: (021)  312.09.84; 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www.cnadnr.ro 
Adresa autoritătii contractante: B-dul  Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti 

 
I.b  Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante 

● ministere ori alte autorităŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenŃii naŃionale 
□ autorităŃi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituŃie europeană/organizaŃie internaŃională 
□ altele (specificaŃi)   

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranŃă naŃională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
●construcŃii şi amenajarea teritoriului 
□ protecŃie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaŃie 
□ activităŃi relevante 
□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 
□ altele (specificaŃi)________________ 

Autoritatea contractantă achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi contractante       
    DA □         NU● 

Alte informaŃii  şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
 ● la adresa mai sus menŃionată 

□ altele: (specificaŃi / adresa/fax/interval orar) 
Directia Achizitii Publice,  etaj 11 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:  
                                                                              Data: 07.10.2009 
                                                                              Ora limită : 16:00 
 Adresa :Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, Directia   Achizitii Publice,  etaj 11, sau prin fax la nr. 
021 / 312.09.84;  
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 09.10.2009  
Mijloc de comunicare:   
• orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documentatiei de atribuire se  poate 

solicita numai in scris, prin fax nr. (021) 312.09.84, iar raspunsurile autoritatii contractante vor fi 
transmise prin mijloace electronice - in SEAP pe adresa :www.e-licitatie.ro. In masura in care 
clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contractante la solicitarile operatorilor 
economici va fi transmis inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei in SEAP pe adresa 
www.e-licitatie.ro. 

• operatorii economici care sunt interesati sa participe la procedura, au obligatia de a transmite o adresa 
cu datele de identificare ale societatii, datele persoanei de contact precum si adresa de  e-mail, in 
vederea transmiterii eventualelor clarificari. In cazul in care operatorii economici care obtin 
documentatia de atribuire din SEAP nu transmit aceasta adresa, acestia isi asuma pe propria 
raspundere riscul de a nu fi informati de autoritatea contractanta de eventualele clarificari la 
documentatie. 
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I.c) Cai de atac 
Eventualele contestatii se pot depune:  

Denumirea institutiei competente: Curtea de Apel Bucuresti 
Adresă: Splaiul Independentei, nr.5 , sector 4, cod postal 050091 
Localitate:Bucuresti łara: Romania 
E-mail www.cabuc.ro Telefon: (021) 319.51.83; (021) 319.51.80 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Fax: (021) 332.12.40 

 
I.d).Sursa de finanŃare : 

Se specifică sursele de finanŃare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  
Bugetul de Stat 

După caz, proiect/program finanŃat din fonduri comunitare             
   DA  □               NU ● 
Dacă DA, faceŃi referire la proiect/program: Nu este cazul 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract :,, Elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL  Autostrada Bucuresti-Brasov, Sector  

Bucuresti-Ploiesti, Sectiunea 1, km 0+000 - 19+500” .    
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului 
contractului sau achiziŃiei) 
(a) Lucrări     □                            (b) Produse          □                     (c) Servicii     ●           

ExecuŃie  □ 
Proiectare şi execuŃie    □      
Realizare prin orice mijloace   
corespunzătoare cerinŃelor specificate 
de  autoritate contractantă   □                       

Cumpărare                 □ 
Leasing                      □         
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate      □ 

 

Categoria serviciului     
2A    ● 
2B     □ 
(Se specifică din care categorie  de 
servicii aparŃine obiectul contractului: fie 
din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)  

Principala locaŃie a lucrării 
____________________ 
____________________ 
 
 

Cod  CPV     □□□□□□□□   
 

Principalul loc de livare: 
____________________ 
____________________ 
 
 
Cod  CPV     □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
 Autostrada Bucuresti-Brasov, Sector  
Bucuresti-Ploiesti, Sectiunea 1, km 0+000 
– 19+500 
 Cod CPV  
 71410000-5 - servicii de urbanism 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziŃie publică:  ● Contract  de servicii                     
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4). Durata contractului de achiziŃie publică :  3 luni  
Sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5).InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori     □Nr. 
□□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanŃilor al acordului cadru vizat 
Nu este cazul 

 
Acordul cadru cu un singur operator           □ 
 
 
Nu este cazul 

Durata acordului cadru: Nu este cazul 
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 
Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru:Nu este cazul 
   DA  □               NU □ 

II.1.6) Divizare pe loturi  
  da □       nu ●      Nu este cazul 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi:  Nu este cazul 

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU  ●                      
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantităŃi / prestaŃii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opŃiuni, dacă exista) 
(se specifică anexa care cuprinde informaŃiile privind cantităŃile min. – max. /scopul contractului) 
Conform specificatiilor tehnice din Caietul  de sarcini    
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II.2.2) OpŃiuni (dacă există)                                                                     da  □    nu ● 
        Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:          

 
III. CondiŃii specifice contractului  

III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la contract 
(dupa caz)  

III.1.1. Contract rezervat  
        (dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
        (dacă DA, descrieŃi) 

- Conform modelului de contract 
prezentat in Documentatia de atribuire  

 
 
       DA   □                                   NU ● 
 
        DA  ●                                  NU □ 

 
IV: PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 
LicitaŃie deschisă                                □ 
LicitaŃie restrânsă                                □ 
LicitaŃie restrânsă   accelerată            □ 
Dialog competitiv                                □          

Negociere cu anunŃ de participare               □   
Negociere fără anunŃ de participare             □                                               
Cerere de oferte                                          ●   
Concurs de soluŃii                                         □ 

 IV.2)  Etapa finală de licitaŃie electronică       DA  □        NU  ●  

IV.3.) LegislaŃia aplicată – O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare si  H.G. 925 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul M.T. nr. 
563/2007 pentru aprobarea Procedurii de organizare, desfasurare, evaluare, atribuire si monitorizare privind 
achizitiile publice de produse, servicii si lucrari in cadrul M.T. si a unitatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in 
coordonarea sa; Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 
modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006,   orice alte acte normative in domeniul achizitiilor publice. 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1) SituaŃia personală a candidatului /ofertantului 
Nota: 

Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii:  
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a 

tuturor ofertelor in cauza; 
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub 

sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a cele in care este ofertant asociat. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele 
situatii: 

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activităŃile sale 
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situaŃie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin lege; 

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a); 
c) nu si-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în 
Ńara în care este stabilit ; 

c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile 
ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a 
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu 
situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.a)-d).  

 
DeclaraŃii privind eligibilitatea  

           Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 
CerinŃă obligatorie: prezentare Formularul  nr. 1  din 
Sectiunea Formulare 
 
şi/sau Cazier judiciar /certificat echivalent - Nu este cazul 

DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile  
art. 181  

           Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, completata in 
conformitate cu Formularul  nr. 2 

Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică : Nu este cazul 
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DeclaraŃie privind calitatea de participant la 
procedura 

           Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
Prezentare Formularul nr. 3  din Sectiunea Formulare 

Certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata 
 

           Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

CerinŃă obligatorie: 
Declaratie pe propria raspundere – Formularul nr. 4, semnata (si 
stampilata) de reprezentantul  sau legal ca la data  31.08.2009 si-
a indeplinit: 

a) obligatiile de plata a impozitelor si  taxelor locale si alte 
venituri ale bugetului local;  

b) obligatiile de plata a impozitelor, taxelor  si contributiilor 
de asigurari sociale la bugetul general consolidat 
(Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia 
Generala a Finantelor Publice). 

 
     La solicitarea autoritatii contractante ofertantul va   
     prezenta in termenul  prevazut in respectiva solicitare: 

 
1. Persoanele  juridice romane vor prezenta:  

-   certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de 
plata a impozitelor si  taxelor locale si alte venituri ale 
bugetului local - formular tip emis de organismele 
competente privind indeplinirea obligatiilor de plata la data 
de 31.08.2009 sau ulterior, in original sau copii 
legalizate. 

-   certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de 
plata a impozitelor, taxelor  si contributiilor de asigurari 
sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor 
Publice) - formular tip emis de organismele competente 
privind indeplinirea obligatiilor de plata la data de 
31.08.2009 sau ulterior, in original sau copii legalizate. 

 
Nota: 
In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a 
platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la 
bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata 
doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari, in original sau 
copii legalizate. 

 
   2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document 
edificatoar pentru dovedirea eligibilitati – eliberate de autoritati 
ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente 
echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile 
de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de 
stat  si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de 
autoritatea contractanta.  

Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din 
O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare 
Documentele vor fi prezentate in original sau copie 
legalizata, insotite de traducerea autorizata si legalizata in 
limba romana. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 
 
Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenŃa din punct de vedere profesional: 
a)  Certificat de inregistrare (C.U.I.), emis de – Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunal teritorial, in copie . 
b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerŃului 

eliberat cu cel mult  30 de zile inainte de data deschiderii 
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ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati 
similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul 
ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii 
nr.85/2006 privind procedura insolventei, in original sau 
copie legalizata. 

Persoane juridice /fizice străine 
 
Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenŃa din punct de vedere profesional, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in 
original sau copie legalizata, insotite de traducerea 
autorizata in limba romana si legalizate. 
Documentele sa fie valabile la data deschiderii. 

Nota:  
-  In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului /ofertantului si   

capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.  
V. 3.) SituaŃia  economico-financiară                                   
InformaŃii privind  situaŃia economico-financiară 
 
 Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

 

1. Se va prezenta Formularul nr. 5 din sectiunea Formulare – 
declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani 2006, 
2007, 2008) care sa fie egala sau mai mare cu  315.000,00 
lei, respectiv  75.000 euro. 

    
2. La solicitarea autoritatii contractante ofertantul va   
     prezenta in termenul  prevazut in respectiva solicitare: 
 
Ofertantii rezidenti vor prezenta bilantul contabil la 31.12.2007 
si 31.12.2008 vizate si înregistrat la organele competente – in 
copie. 

 
Ofertantii nerezidenti vor prezenta bilanturile contabile pentru 
ultimii ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat insotit de 
raportul auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de 
cenzorii societati, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, 
sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand 
activele circulante, datoriilor curente si veniturilor din exploatare 
reflectate in acestea. Ofertantii nerezidenti vor prezenta 
traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate 
mai sus. 

Nota:  
Capacitatea economico - financiara  a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186  alin (1), (2) si 
(3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari 
ulterioare, si respectand prevederile art. 11 1 ,din HG 925/2006 cu modificartile si completarile ulterioare. 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
InformaŃii privind  capacitatea tehnică 
 
 Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Informatii privind experienta similara:  
1. Se va prezenta Formularul nr. 6  - Lista principalelor prestari 

de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani. 
 
2.  Se va prezenta Formularul nr. 7 in care sa specifica ca 

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat in 
ultimii 3 ani un contract care a avut ca obiect elaborarea de 
studii de specialitate privind urbanismul a carui valoare sa fie 
mai mare sau egala cu 63.000,00 lei, respectiv  15.000 
euro, fara TVA 

 
 La solicitarea autoritatii contractante ofertantul va   
prezenta in termenul  prevazut in respectiva solicitare copie 
a contractului respectiv. 

 
Nota: 
i. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant 

se va prezenta o copie a contractului de subantrepriza .  
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ii. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, 
care impiedica prezentarea lui, ofertantul va prezinta paginile 
din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul 
contractului, durata contractului, pretul contractului precum si 
pagina finala cu semnaturi ; 

iii. De asemenea, prestarea de astfel se servicii se poate 
confirma si prin prezentarea unor certificate/documente 
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul 
privat beneficiar, continand toate informatiile esentiale ale 
contractului, in original sau copie legalizata 

Informatii privind capacitatea profesională 
 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

1. Se va prezenta Formularul nr. 8 - Informatii privind dotarea 
cu   echipamente specifice pentru indeplinirea contractului.  

2. Se va prezenta Formularul nr. 9 -  Declaratie privind 
efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor 
de conducere in ultimii 3 ani 

InformaŃii privind subcontractanŃii 
 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Se va prezenta Formularul nr. 10 -  Informatii privind partea din 
contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o 
subcontracteze.               

Informatii privind asocierea: 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se 
asocia cu scopul de a depune oferta comuna, 
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de 
vedere formal asocierea. 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere 
(Formularul  nr. 11)  
Nota: 
Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este 
declarata castigatoare. 

Nota:  
Capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) 
si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari 
ulterioare, si respectand prevederile art. 11 1 ,din HG 925/2006 cu modificartile si completarile ulterioare. 
V.5.) Standarde privind asigurarea calitatii  

InformaŃii privind asigurarea calitatii  
Solicitat   ●                        Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta Formularul  nr. 12 - Declaratie pe propria 
raspundere privind respectarea standardelor de asigurarea 
calitatii 
 
La solicitarea autoritatii contractante ofertantul va   
prezenta in termenul  prevazut in respectiva solicitare  

 
Certificate emise de organisme independente care atesta 
respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 
9001. 
 
Nota: 
- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de 

calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, 
aceasta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de 
operatorul economic respectiv, in masura in care 
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel 
corespunzator al calitatii. 

- Autoritatea contractanta  va accepta certificate echivalente 
emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii 
Europene. 

V.6.) Standarde de protectia mediului  
InformaŃii privind protectia mediului 
Solicitat  □                         Nesolicitat ●      
 

 
Nu este cazul 

V.7.) InformaŃii privind protectia muncii  
InformaŃii privind protectia muncii 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

 

Ofertantul va prezenta:   
- Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei 

de securitate si sanatate in munca, in vigoare se va completa 
Formularul nr. 13. Informatii detaliate privind aceste 
reglementeri se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei si 
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Protectiei Sociale 
NOTA: 

 - Ofertantul va respecta prevederile H.G. nr. 300/2006 privind  
Sanatatea si Securitatea in munca 

 
Nota:  

1. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma 
indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest 
sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. 

2. Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare a prezentat, 
nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevazute la aliniatul 
precedent, acestea fiind incluse in dosarul achizitiei publice. 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  limba română  
Orice document, certificat emis în altă limbă, decât română, va fi 
prezentat şi în traducere autorizata legalizată în limba româna.  
Traducerea va fi efectuat de către un traducător autorizat. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 30 zile de la data de depunere a ofertei, respectiv,  
12.11.2009 

VI.3) GaranŃie de participare 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

1. Cuantumul garanŃiei de participare este 3.780,00 lei sau 
echivalent euro, respectiv  900 euro. 

Perioada de valabilitate a garanŃiei pentru participare 30 zile de la 
depunerea ofertei, respectiv, 12.11. 2009. 

 
2. Modul de constituire a garantiei de participare: 
Garantia de participare se constituie in favoarea autoritatii 
contractante: 

o prin ordin de plata  
sau 

o prin prezentarea unei File CEC  
in cont nr.  

-RO67RNCB0082008094080001 deschis la B.C.R. – Suc. 
Unirea- pentru lei , 

           sau 
-RO13RNCB0082008094080003 deschis la B.C.R. – Suc. 
Unirea – in euro -, 
cu conditia confirmarii acestora de catre banca, pana la 
data deschiderii ofertelor 
 

In cazul in care plata garantiei de participare  se realizeaza 
prin internet, ofertantul trebuie sa se asigura ca la data si ora 
stabilite pentru deschiderii ofertei, autoritatea contractanta sa 
intre in posesia contravalorii garantiei de participare, dovada 
fiind extrasul de cont al autoritatii contractante, emis pana la 
data si ora stabilite pentru depunerea ofertei. 

 
In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare 
trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite 
pentru deschiderea ofertelor. 

 
Nota: 
- Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al 

continutului, pe toata perioada de valabilitate prevazuta; 
- Autoritatea contractantă are dreptul de a reŃine garanŃia 

pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, 
atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre 
următoarele situaŃii: 

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 
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b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie 
garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate 
a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la 
semnarea contractului; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să 
semneze contractul de achiziŃie publică/acordul-
cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 

- GaranŃia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită că fiind câştigătoare, se restituie de 
către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de 
la data constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 

- GaranŃia de participare, constituită de ofertanŃii a căror ofertă 
nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de către 
autoritatea contractantă după semnarea contractului de 
achiziŃie publică cu ofertantul/ofertanŃii ale căror oferte au fost 
desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile 
lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei. 

- In cazul in care autoritatea contractanta se afla, conform 
prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta, in situatia de 
a anula procedura de atribuire, garantia de participare se 
restituie dupa data expirarii termenului de depunere a unei 
contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 
zile lucratoare de la aceasta data. 

 
3. Modul de prezentare a garantiei de participare 
 

- Garantia de participare se va prezenta separat, nefiind 
inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si documentele 
de calificare. 
 
- Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile 
legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006) si 
doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de 
participare vor depune documentul care atesta dovada 
constituirii garantiei (Conform pct. 2 – Modul de 
constituire al garantiei de participare) insotit de 
Formularul nr. 14 

Atentie! In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la 
asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se 
incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 
50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare nu se 
va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in 
categoria IMM.                                           

VI.4) Modul de prezentare a propunerii  tehnice 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Propunerea tehnica va respecta cerintele din Caietul de sarcini. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Ofertantul va prezenta Formularul de oferta - Formularul nr. 15 
din Sectiunea Formulare insotit de: 
 
1. Anexa nr. 1  -  Centralizatorul financiar al activitatilor 
2. Anexa nr. 2 - Grafic fizic şi valoric pentru indeplinirea 

sarcinilor ce fac obiectul contractului 
 
Formularul de oferta - Formularul nr. 15 se va prezenta distinct 
in lei si echivalent euro.                         
Nota: 
- Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta 
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sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret. 
 

Durata de derulare a contractului: 3luni  
VI.5.1) Model de contract  insusit 

 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Formularul de contract din sectiunea „Formulare” va fi introdus in  
plicul cu documente de calificare  cu mentiunea “De acord cu 
propunerea de contract” – semnatura si stampila. Clauzele 
obligatorii sunt imperative si nu pot fi modificate de ofertant. 
Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele specifice  
contractuale se vor formula in scris si vor fi introduse in plic. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 
 

a) adresa la care se depune oferta: B-dul Dinicu Golescu  nr . 
38, sector 1, Registratura C.N.A.D.N.R. S.A. , et.8. 

program cu publicul:  
luni-joi  de la ora 9: 00 la ora  15:00 
vineri  de la ora 9:00 la ora 12:30 

 
b) data limita pentru depunerea ofertei : 14.10.2009 ora 10:00 
  
c) numarul de exemplare: - 1 exemplar  in original si un 

exemplar in copie. 
d) modul de prezentare: 

- Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri 
separate, marcand corespunzator plicurile cu “COPIE” si 
“ORIGINAL”. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior,  
inchis corespunzator si netransparent, marcat cu adresa 
autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE 
DESCHIDE INAINTE DE DATA ...., ORA...”,. 

- Propunerea tehnica, propunerea financiara si 
documentele de calificare vor fi introduse in plicuri 
distincte, marcate corespunzator. 

- Ofertantul are obligatia de a intocmii un opis al 
documentelor; 

- Ofertantul are obligatia de a indosaria, numerota, 
semna si stampila  fiecare pagina a ofertei, atat 
originalul cat si copia acestuia; 

Oferta va fi inaintata cu scrisoare de inaintare in conformitate 
cu Formularul 16. 

VI.7). Data pentru care se determina echivalenta 
euro 

- Curs de referinta comunicat de B.N.R. in ziua de 07.10.2009 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Modificarea si retragerea ofertei: 
- Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage 

oferta inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si 
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. 

- Ofertantul nu are dreptul de a-si  retrage sau modifica oferta 
deja depusa dupa expirarea datei limita stabilita  

Oferte intarziate: 
- Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii 

contractante decat cea stabilita in anuntul de participare ori care 
este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea 
datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 

VI.9) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 
14.10.2009, ora 11:00 la sediul C.N.A.D.N.R. S.A. Bucuresti, 
sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr.38. 
 
Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:  
- Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Fiecare persoana 

care participa la deschiderea ofertelor va prezenta delegatia 
(imputernicirea societatii ofertante), conform Formularul 17, 
precum si o copie a actului de identitate. 

- Din partea unui ofertant pot participa maxim doua persoane 
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la sedinta de deschidere 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Pretul cel mai scazut                ● 
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic      □ 

Factor de evaluare:  Nu este  cazul Pondere:        Nu este cazul  
Preturile care se compara in vederea atribuirii contractului sunt preturile ofertate exclusiv T.V.A. 

 
 VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

VIII.1 Ajustarea  preŃului contractului  
         DA □      NU  ● 

NU se accepta ajustarea pretului contractului 

VIII.2. GaranŃia de bună execuŃie a contractului          
 
          DA    ●    NU     □ 

Dacă DA, se va preciza: 
- Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie exprimată 

procentual este  de 10% din pretul contractului fara T.V.A.. 
Modul de constituire a garantie de buna executie:  

- Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
partiale 

Modul de restituire a garantiei de buna executie: conform 
art. 92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006. 

                                 
 
                         SEF SERVICIU P.D.L.,                                                         INTOCMIT,          
                         Ing. Lucretia ENACHE                                                                        Anca Stefanescu             
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Operator economic       Formularul nr. 1 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

S.C. ________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 

prin reprezentantul sau legal________________________declaram pe propria 
răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de 
fals în acte publice, că societatea sus numita nu se află in situaŃia prevazută la art. 180 
din OrdonanŃa de urgenŃa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu 
modificari si completari ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu au fost condamnari prin 
hotărâri definitive a unor instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei 
organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declaram că la prezenta procedură nu depunem: 

- două sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din 
competitie a tuturor ofertelor in cauza; 

- ofertă individuală/comuna si nu suntem nominalizati ca subcontractant în cadrul unei 
alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care 
suntem ofertanti asociati.  

 
 Declaram că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înŃelegem că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  
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                                                                                                           Formularul nr. 2 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE  
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 
S.C. .................................................. (denumirea, numele operatorului ecpnomic), avand ca 

reprezentata legal pe ...................................., în calitate de ofertant la procedura de 
............................ (se menŃionează procedura) pentru achizitia de 
.......................................................................... (denumirea seviciului şi codul CPV), la data de 
.................. (zi/luna/an), organizată de ................................................ (se inserează numele 
autorităŃii contractante), declaram pe proprie răspundere că societatea sus mentionata: 

a) nu se afla în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităŃile comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu se afla într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată 
prin lege; 

b) nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea societatii în una dintre situaŃiile 
prevăzute la lit. a); 

c) si-a îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în Ńara în care este stabilit până la data solicitată................. 

c^1) in ultimii 2 ani: 
□ nu si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, 
sau 
□  si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile  
societatii ca ofertant in cauza, fapt care a produs sau este pe cale sa produca grave 
prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) nu au fost condamnari, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 

e) Subsemnatul………………………………………………. declar ca nu prezint informatii 
false, iar informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia 
proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.a)-d) sunt reale.  

 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii si autoritatea contractanta are 
dreptul de a ne 

 exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 
 
           Operator economic, 
                                       
                ………………………….                                                                      
             
                                                                                               (semnatura autorizată ) 
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Formularul nr. 3  
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 1. S.C.....................................................(denumirea operatorului economic), avand 
ca reprezentant împuternicit ...................................... declaram pe propria răspundere, sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la 
procedura………………………………….  (se    menŃionează   procedura),    având    ca   
obiect .................................................................. 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ..................... 
(zi/luna/an), organizată de ....................., particip şi depun oferta: 

�  în nume propriu; 

� ca asociat in cadrul asociaŃiei......................................................... 

 (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 

2. Declaram ca vom informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie publică. 

3. De asemenea, declaram ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice 
informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

4. Autorizam prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu 
privire la situatia personala. 

Operator economic, 
(semnătura autorizată) 
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          Formularul nr. 4 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE  
privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plat a 

 
S.C. .................................................. (denumirea, numele operatorului ecpnomic), avand ca 

reprezentata legal pe ...................................., în calitate de ofertant la procedura de 

............................ (se menŃionează procedura) pentru achizitia de 

.......................................................................... (denumirea seviciului şi codul CPV, declaram pe 

proprie răspundere că societatea sus mentionata la data  31.08.2009 si-a indeplinit: 

c) obligatiile de plata a impozitelor si  taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;  

d) obligatiile de plata a impozitelor, taxelor  si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general 

consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice). 

 

 De asemenea, declaram ca vom depune, la cererea autoritatii contractante, in forma solicitata de 

aceasta, in termen de 3 zile lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma 

indeplinirea cerintelor, intelegand ca lipsa/neprezentarea oricrui document solicitat, da dreptul autoritatii 

contractante de a exclude oferta depusa de noi. 

 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………………… 
                      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 
 
 
 
 
 
Reprezentant legal al Operatorului  economic,/al ofertantului 
                                      
 ………… ………………. 
                                                                              
           (semnatura autorizată ) 
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Formularul nr. 5 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARATIE  

privind 
CIFRA DE AFACERI 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
     Fax: 
     E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________ 
       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________ 
                                                                                           telefon/fax, certificate de 
inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
9. Declaram cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
________________________________________________________________ 
Cifra de afaceri anuala                         Cifra de afaceri anuala 
                 Anul                                  31 decembrie                              la 31 decembrie 
                                                          (mii lei)                                     (echivalent euro) 
________________________________________________________________ 
 1. 
 ________________________________________________________________ 
 2. 
________________________________________________________________ 
 3. 
________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
_______________________________________________________________ 
 

 
 De asemenea, declaram ca vom depune, la cererea autoritatii contractante, in forma solicitata de 

aceasta, in termen de 3 zile lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma 

indeplinirea cerintelor, intelegand ca lipsa/neprezentarea oricrui document solicitat, da dreptul autoritatii 

contractante de a considera oferta depusa de noi inacceptabila. 

 
Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 6 
 
 
Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAłIE  
privind lista principalelor 

prest ări de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani 
 
 

 s.c................................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) prin 
reprezentant împuternicit ......................................................declaram pe propria răspundere, sub sancŃiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Deasemenea, declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi întelegem 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie. 
 
 Autorizam orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii 
reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................................................. 
                                                                                         (denumirea si adresa autoritaŃii contractante)      
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
 
 Declaram ca vom depune, la cererea autoritatii contractante, in forma solicitata de aceasta, in termen 
de 3 zile lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor, 
intelegand ca lipsa/neprezentarea oricrui document solicitat, da dreptul autoritatii contractante de a considera 
oferta depusa de noi inacceptabila. 
 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………………… 
                      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
                  
            
          Operator economic, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                              
           (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
 

Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*) 

 
PreŃul total al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit de 
prestator 

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Perioada 

de 
derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 
 
 

          Operator economic, 
                        ...................... 

  
                                ( semnatura 
autorizată) 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant 
conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat, subcontractant. 
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării. 
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        Formularul nr. 7 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

       DECLARATIE privind 
EXPERIENTA SIMILARA*) 

 s.c................................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) prin reprezentant 
împuternicit ...............................declaram pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca a 
incheiat si finalizat sau ca are in derulare in ultimii 3 ani: 
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________. 

2. Numarul si data contractului_______________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 |_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4. Valoarea contractului:    exprimata in  exprimata 
moneda in care            in echivalent 
s-a incheiat        euro 

            contractul 
a) initiala (la data semnarii contractului):               _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului):              _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 

___________________________. 

6. Gama de servicii /lucrari prestat/executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 
___________________________ 

 
 Declaram ca vom depune, la cererea autoritatii contractante, in forma solicitata de aceasta, in termen de 3 zile 
lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor, intelegand ca 
lipsa/neprezentarea oricrui document solicitat, da dreptul autoritatii contractante de a considera oferta depusa de noi 
inacceptabila. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
------------ 

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract. 
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Formularul nr.8 
 
 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAłIE  
PRIVIND DOTAREA  CU ECHIPAMENTE SPECIFICE DE CARE D ISPUNE OPERATORUL ECONOMIC 

PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI  
 
 

 s.c................................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) prin reprezentant împuternicit 
............................................declaram pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Deasemenea, declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc 
oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 
 Prin prezenta autorizam orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii 
reprezentanŃilor autorizaŃi ai .......................... 
                 (denumirea si adresa autoritaŃii contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
 
 Declaram ca vom depune, la cererea autoritatii contractante, in forma solicitata de aceasta, in termen de 3 zile 
lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor, intelegand ca 
lipsa/neprezentarea oricrui document solicitat, da dreptul autoritatii contractante de a considera oferta depusa de noi 
inacceptabila. 
 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………………… 
                      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
                    
          
                   Operator economic, 
                                         
            ………… ………………. 
                                                                                
         (semnatura autorizată ) 
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LISTA 
cuprinzând cantitătile de echipamente specifice pentru indeplinirea contractului 

 
 
 
 

Forma de deŃinere Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaŃie 

U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
 
 
      
 
  
                              
      Operator economic, 
                                                                                                                             
                                                                                    
      (semnatura autorizată ) 
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Formularul nr. 9 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 
…………………………… 
     (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAłIE  
privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani 

  
 
 S.C.......................................  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), prin, 
reprezentant împuternicit  ..................................... declaram pe propria răspundere că că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.  
 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

 
 
 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
 

 
 
  
 

Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                                                                                  (se precizează data expirării  
                   perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 
 
 
 
    Data completării ...................... 

             Operator economic, 
                ………… 
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CANDIDATUL/OFERTANTUL 
                        Formularul nr. 10  
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

INFORMATII 
PRIVIND PARTEA/PARTILE  DIN CONTRACT PE CARE INTENT IONAM  

SA O SUBCONTRACTAM  
 
 

s.c................................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) prin reprezentant împuternicit 
..................în calitate de ofertant la procedura de achizitie publica…............................ (se menŃionează procedura) declaram pe 
propria răspundere, ca intentionam sa subcontractam urmatoarele parti din contract: 
 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Specializarea Partea/părŃile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor cu 
specimen de 
semnatură 

     
     
     

 
 
 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ………………………….................. 
                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
            
 
            Operator economic, 
                                         
            ………… ………………. 
                                                                                
          (semnatura autorizată ) 
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Formularul nr. 11 

ACORD DE ASOCIERE 
Nr.....................din.................................. 

 
CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI  
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
S.C................................................................., cu sediul în ...................................................., 
str. ................................................ nr..................., telefon ..................... fax ........................., 
înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr..........................., 
cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la 
............................................................... reprezentata de ...................................................... 
având functia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE 
si  
S.C......................................................................., cu sediul în .............................................., 
str. .......................................... nr..................., telefon ..................... fax ................................, 
înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................ sub nr............................, 
cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la 
............................................ reprezentata de .......................................................................... 
având functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 
CAPITOLUL II -OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 
documentatiei de atribuire puse la dispozitie de catre C.N.A.D.N.R. S.A. 
CAPITOLUL III -TERMENUL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respective pâna la 
stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 
CAPITOLUL IV -ALTE CLAUZE 
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 
........................................... Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de 
asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind 
reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile  pentru si în numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii. 
Art. 5. Asociatii vor fi solidar si individual responsabili pentru executia contractului în conformitate cu  termenii 
acestuia. 
Art. 6. Executia întregului contract, inclusiv plata, va fi facuta exclusiv cu asociatul desemnat ca lider. 
Art. 7. în caz de adjudecare, asociatii au convenit ca.............................................................sa execute ................ %, 
iar ....................................................................... sa execute.............. % din   valoarea contractului. 
Art. 8. Pentru serviciile prestate........................................................(asociatul) va emite facturi 
catre................................................................................(liderul de asociere). 
Art. 9..................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare (garantia de 
participare, garantia de buna executie, etc) aferente obiectivului mentionai la art. 2. 
Art. 10. Asociatii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii 
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau / si logistica ori de câte ori situatia o cere. 
Art. 11. Orice probleme vor aparea pe parcursul derularii contractului, se vor rezolva prin discutii si daca va fi 
necesar se vor concretiza prin încheierea unui act aditional la contract. 
Art. 12. Prezentul acord se completeaza în ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a serviciilor, cu  
prevederile contractului ce se va încheia între .................................. (liderul de asociere) si achizitor. 
Art. 13. Eventualele litigii aparute ca urmare a derularii prezentului acord se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest 
lucru nu este posibil se va apela la instantele judecatoresti competente din România. 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astazi.....................................în...........exemplare. 
LIDER ASOCIAT       ASOCIAT 1      
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Operator economic         Formularul nr. 12  
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE  
privind standarde de asigurare a calitatii 

 
 
 
 
 

S.C. .................................................. (denumirea, numele operatorului ecpnomic), avand ca reprezentata legal 
pe ...................................., în calitate de ofertant la procedura de ............................ (se menŃionează procedura) 
pentru achizitia de .......................................................................... (denumirea seviciului), declaram pe proprie 
răspundere că societatea noastra este atestata ca respecta standarde de asigurare a calitatii asa cum sunt solicitate 
de autoritatea contractanta in documentatia de atribuire. 

 
 De asemenea, declaram ca vom depune, la cererea autoritatii contractante, in forma solicitata de aceasta, in 
termen de 3 zile lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor, 
intelegand ca lipsa/neprezentarea oricrui document solicitat, da dreptul autoritatii contractante de a considera oferta 
depusa de noi inacceptabila. 
 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………………… 
                      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 
 
 
 
 
 
Reprezentant legal al Operatorului  economic,/al ofertantului 
                                       ………… 
………………. 
                                                                               
          (semnatura autorizată ) 
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                                                                                                            Formularul nr. 13 

OPERATOR ECONOMIC 
........................ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN 
MUNCA 

 
 

S.C.......................................  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), prin reprezentant 
împuternicit declaram pe propria răspundere, ca pe toata durata de prestare a serviciului conform 
graficului fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor specifice prezentat in ofera financiara, voi respecta 
legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea 
serviciilor. 
Prezenta declaratie este valabila pana la data de finalizare a serviciilor. 
 
 
Data completarii.............. 
 
 
 

 
 
 
 

Cu stimă, 
Operator economic, 
.............................................. 
(semnătura autorizată) 
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Formular nr. 14  

(Formular 11A din O.G. 27/2006) 

 
DECLARAłIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

I.Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
Adresa sediului social 
Cod unic de înregistrare 
Numele şi funcŃia ................................ (preşedintele consiliului de administraŃie, director general sau echivalent) 

II.Tipul întreprinderii 
IndicaŃi, după caz, tipul întreprinderii: 
|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaŃia economico-
financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraŃia, fără anexa nr. 2 (Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006 ). 
|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie 
|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei 
nr.2(Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si 
completata prin O.G. nr. 27/2006 ), precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie 

III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 
 
ExerciŃiul financiar de referinŃă2 

Numărul mediu anual de salariaŃi Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii euro) 

Active totale 
(mii lei/mii euro) 

      
      
 

|_| Nu Important: PrecizaŃi dacă, faŃă de exerciŃiul financiar anterior, datele 
financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, 
întreprindere mică, mijlocie sau mare). 

|_| Da (în acest caz se va completa şi se 
va ataşa o declaraŃie referitoare la 
exerciŃiul financiar anterior) 

Semnătura ........................ (numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraŃie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
Data întocmirii .......................... 
Semnătura ................................ 
_____ 
1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din legea nr. 346/2004, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006 
2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în 
ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile financiare anuale aprobate de acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor 
nou înfiinŃate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină 
şi se declară pe propria răspundere. 
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Formularul nr. 15 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritaăŃii contractante şi adresa completă) 

Domnilor, 
Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile 
(denumirea/numele ofertantului) 

şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm 
_____________________________________________________________      pentru suma  
         (denumirea serviciului) 
 
de _________________________lei, reprezentand______________euro la care se 
                       (suma in litere si in cifre)  
adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________. 
                                                                                                                     (suma in litere si in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de 
timp anexat. 

Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod 
clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opŃiunea corespunzătoare) 

Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim 
garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o 
puteŃi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 

 



Anexa 1 la 
Formularul 15 de oferta 

 
                      

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL ACTIVITATILOR 
 
 

 
    

 
Nr. 
crt  

 
ACTIVITATE 

 
Valoare 

(lei fara TVA) 
0 1 2 

1 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE  

1.1. Reactualizare topografica si reactualizarea situatiei juridice 
a terenurilor 

 

1.2. Ocuparea terenurilor  
1.3 ……  
1.4. ……..  
   
   
   
2 DIACNOZA  
3 PROPUNERI/REGLEMENTARI  
4 CORELAREA LUCRARII CU DOCUMENTATIILE DE 

URBANISM APROBATE 
 

 TOTAL GENERAL (fara T.V.A.) –lei-   
 TOTAL GENERAL (fara T.V.A.) –euro-   
 T.V.A.  –lei-  
 TOTAL GENERAL (inclusiv T.V.A.) – lei-  
 TOTAL GENERAL (inclusiv T.V.A.) – euro-  

 
             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura autorizata ) 
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Formularul  nr. 16 

OFERTANTUL 
........................ 

(denumirea/numele) 

 

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 

Către ................................................................................... 
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunŃului de participare apărut în SEAP (sau M.O.al Romaniei, Partea a IV-a), nr 
................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului....................................................................................... (denumirea contractului de 
achiziŃie publică), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) 
vă transmitem alăturat următoarele: 

 
1. Documentul ............................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanŃia 
pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia de 
atribuire; 
 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de ....... copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoŃesc oferta. 
 
Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele. 
 
Data completării ................................  

 
 
 
 
 

Cu stimă, 
Ofertant, 

.............................................. 
(semnătura autorizată) 
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OFERTANTUL 
....................... 
(denumirea/numele 

Formularul  nr. 17 

 
 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 

……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul 
ComerŃului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 
………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim 
prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… 
…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, 
eliberat de …………………………, la data de …………, având funcŃia de ……………………………………………, 
să ne reprezinte la procedura ……………………, organizată de C.N.A.D.N.R. - S.A. în scopul atribuirii contractului 
pentru:  ……………………………………………………  

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaŃii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 

procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau 

în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaŃiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire 
la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 

Notă: Împuternicirea va fi însoŃită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin 
de identitate, carte de identitate, paşaport).  

   
  Data Denumirea mandantului 
 
…………… S.C. ………………………………… 
  
reprezentată legal prin ___________________________   

                                          (Nume, prenume)                                                         

 

     ___________________________ 

 (FuncŃie)  
 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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CAIET DE SARCINICAIET DE SARCINICAIET DE SARCINICAIET DE SARCINI    
 
 
 
 
 
 
 

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONALELABORARE PLAN URBANISTIC ZONALELABORARE PLAN URBANISTIC ZONALELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL 

    

    

AUTOSTRADA BUCURESTI – BRASOV 

SECTOR BUCURESTI – PLOIESTI 

SECTIUNEA 1,  KM 0+000 –19+500 
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SE APROBA, 
DIRECTOR GENERAL 

Ing. Dorina TIRON 

 
 
 
 

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  
 

AUTOSTRADA BUCURESTI – BRASOV 
SECTOR BUCURESTI – PLOIESTI 
SECTIUNEA 1,  KM 0+000 –19+500 

 
 
 

 
DATE GENERALE 
    
1. Denumirea obiectivului de      

investitii :  
Elaborare plan urbanistic zonal pentru autostrada Bucuresti 
- Brasov, sector Bucuresti – Ploiesti, sectiunea 1,              
km 0+000 – 19+500 

  
2. Amplasamentul:  In partea de nord a municipiului Bucuresti  
  
3. Titularul investitiei:  Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Compania 

Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania 
SA 

  
4. Beneficiarul investitiei: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale 

din Romania SA 
  
5. Elaboratorul documentatiei: Se va desemna in urma licitatiei 
  

 
 

I.  OBIECTIV 

In cadrul strategiei nationale de dezvoltare a infrastructurii de transport este inclus si programul 
de dezvoltare a retelei rutiere de transport rapid. 

Acest program cuprinde constructia de autostrazi, drumuri expres (drumuri rapide) si centuri 
ocolitoare ale zonelor urbane, program in care se incadreaza si sectorul de autostrada Bucuresti – 
Ploiesti (Bucuresti – Moara Vlasiei), care reprezinta sectorul de inceput al autostrazii Bucuresti – 
Brasov. Constructia acestei autostrazi a devenit o necesitate datorita inregistrarii unei cresteri continue 
a traficului generat atat de activitatea economica cat si de activitatile turistice. 

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru prima sectiune din sectorul de autostrada 
Bucuresti – Ploiesti, km 0+000 –19+500,  este necesar pentru obtinerea Autorizatiei de construire. 
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II.  TERITORIUL DE REFERINTA 

 Teritoriul de referinŃă al studiului este situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti, 
si incepe din strada Petricani (din zona Gherghitei – km 0+000), in prelungirea strazii Fabrica de 
Glucoza, traverseaza pepiniera de pe partea dreapta a strazii Petricani si Valea Saulei cu un pod, dupa 
care se inscrie pe malul acesteia pana la calea ferata Bucuresti – Constanta, pe care o traverseaza cu un 
pasaj denivelat. Traseul se desfasoara in continuare spre nord pe teritoriul orasului Voluntari, la est de 
soseaua Pipera. 
 
 
PENTRU CA OFERTA TEHNICA SA FIE ACCEPTATA ofertantul va prezenta: 

� Lista personalului si CV-urile pentru personalul responsabil cu indeplinirea contractului; 
� Cel putin o recomandare emisa de catre beneficiar privind servicii de urbanism; 
� O descriere a metodologiei de lucru privind modul cum va trata cerintele din caietul de 

sarcini. 
 
 

III.  CONTINUT 

 Studiul va cuprinde partea desenată şi partea scrisă aferentă P.U.Z. şi va fi fundamentat prin date 
şi informaŃii ce constituie faze de: 

���� Analiza situaŃiei existente (specialităŃi: actualizare topografică, urbanism, mediu, 
circulaŃie, echipare edilitară, marketing socio - economic); 

���� Diagnoza (specialităŃi: actualizare topografică, urbanism, mediu, circulaŃie, echipare 
edilitară, marketing socio - economic); 

���� Propuneri / reglementări (specialitati: urbanism, mediu, circulaŃie, echipare edilitară). 
 
 

1. ANALIZA SITUA łIEI EXISTENTE 

1.1 Reactualizare topografică şi reactualizarea situaŃiei juridice a terenurilor 

 În cadrul analizei situaŃiei existente, se vor reactualizarea toate elementele ce nu pot fi regăsite pe 
carourile topografice ale DirecŃiei EvidenŃa ProprietăŃii – Cadastru a Primăriilor localităŃilor vor fi 
evidenŃiate: 

− construcŃiile noi, spaŃiile verzi, traseele carosabile, pietonale, precum şi reŃelele 
edilitare; 

− tipuri de proprietate asupra terenurilor; 
− listarea obiectivelor de utilitate publică. 

1.2 Ocuparea terenurilor 

 În ceea ce priveşte ocuparea terenurilor vor fi evidenŃiate principalele caracteristici ale 
funcŃiunilor ce ocupa zonă studiată, relaŃionările între funcŃiuni, gradul de ocupare a zonei cu fond 
construit, aspectele calitative ale fondului construit, asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele 
vecine, asigurarea cu spaŃii verzi, precum şi principalele disfunctionalităŃi. 

1.3 Circula Ńia 

 În ceea ce priveşte circulaŃia vor fi aduse la cunoştinŃă principalele aspecte critice referitoare la 
desfăşurarea circulaŃiei rutiere în cadrul zonei, capacităŃile de transport, greutăŃile în fluenŃa circulaŃiei, 
incomodările între tipurile de circulaŃie precum şi dintre aceste tipuri şi alte funcŃiuni ale zonei, 
necesităŃile de modernizare a traseelor existente şi de realizare a unora noi, capacităŃii şi trasee ale 
transportului în comun, intersecŃii cu probleme etc.. 
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1.4 Echipare edilitară 

 In ceea ce priveşte analiza critică a echipării tehnico-edlitare, aceasta se va face pentru fiecare din 
următoarele tipuri: reŃeaua de alimentare cu apă, reŃeaua de canalizare, reŃeaua de alimentare cu gaze 
naturale, reŃeaua de transport şi distribuŃie a energiei electrice, reŃeaua de termoficare, reŃeaua de 
telefonie. 

1.5 PotenŃial de dezvoltare 

 Vor fi evidenŃiate caracteristicile semnificative ale zonei relaŃionate cu evoluŃia oraşului, 
prezentându-se potenŃialul de dezvoltare. 

1.6 Analiza de mediu 

 DocumentaŃia de mediu se va redacta într-un volum separat. Procedura de obŃinere a avizului de 
mediu va respecta prevederile HG nr. 1076/2004 cu privire la evaluarea din punct de vedere al 
impactului asupra mediului. Se va redacta memoriul specific pentru prezentarea primei faze a planului. 
 În cazul în care AgenŃia Regională de ProtecŃia Mediului Bucureşti, prin reprezentanŃii săi 
desemnaŃi din Comisia de Analiză Tehnică, va aprecia că planul are efecte semnificative asupra 
mediului, se va întocmi Raportul de Mediu al cărui conŃinut cadru este prevazut în Anexa nr. 2 din      
HG nr. 1076/2004. 
 

2. DIAGNOZA 
 

 În urma analizei situaŃiei existente se vor prezenta principalele disfuncŃionalităŃi identificate cu 
precizarea prioritatilor de interventie, cu referire la: mediu, echipare edilitara si marketing socio-urban. 
 În ceea ce priveşte potenŃialul de dezvoltare vor fi evidenŃiate caracteristicile semnificative ale 
zonei relaŃionate cu evoluŃia oraşului, prezentându-se toate opŃiunile asupra politicii de dezvoltare 
urbanistică a zonei, expunându-se punctul de vedere al elaboratorului privind solicitările beneficiarului 
precum şi felul cum urmează a fi soluŃionate acestea în cadrul prezentului P.U.Z. 
 
 

3. PROPUNERI / REGLEMENTARI 
 
 În ceea ce privesc propunerile respectiv reglementările se vor avea în vedere următoarele: 

−−−− Amplasarea şi gradul de accesibilitate nu trebuie să amplifice riscul congestiilor de trafic; 
−−−− Corelarea gabaritului construcŃiei pasajelor si podurilor cu caracteristicile terenului; 
−−−− Se vor prezenta principalele funcŃiuni propuse ale zonei, grupate pe subunităŃi teritoriale, 

care sa permită enunŃarea reglementărilor precum şi a condiŃiilor de conformare şi 
construire prevăzute de regulament. 

−−−− Se va stabili destinaŃia tuturor terenurilor din zonă. Pentru fiecare funcŃiune se va stabili 
categoria de intervenŃie urbanistică, pentru valorificarea potenŃialului existent şi înlăturarea 
disfunctionalităŃilor. BilanŃul teritorial de zona se întocmeşte comparativ, existent - propus, 
din care să rezulte proporŃia dintre funcŃiuni şi mutaŃiile ce intervin în propunerea de 
ocupare a terenurilor. 

−−−− Principalii indici urbanistici ai PUZ, propuşi pe funcŃiuni şi categorii de intervenŃie. 
−−−− Organizarea circulaŃiei (modernizarea arterelor de circulaŃie, supralărgiri menite să conducă 

la descongestionarea şi optimizarea traficului rutier, amenajarea unor intersecŃii, etc.). Se 
vor analiza: 

- circulaŃiile viitoare; 
- posibilităŃiile de amenajare de intersecŃii; 
- posibilităŃile realizării podurilor şi pasajelor  
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 În ceea ce priveşte partea scrisă ea va cuprinde un memoriu de prezentare şi un regulament local 
de urbanism aferent prezentului P.U.Z. 
 
 
CONSIDERATII GENERALE PENTRU REGULAMENTUL AFERENT P .U.Z. 
 

• Structura capitolelor şi titlurilor din partea scrisă a Regulamentului: descriere, utilizare 
funcŃională, amplasarea clădirilor, echiparea clădirilor, conformarea clădirilor, ocuparea şi 
utilizarea parcelei, spaŃii publice; 

• Reglementări prin care să se integreze concluziile semnalate; 
• Reglementări prin care să se elimine sau, dupa caz, să se atenueze disfuncŃiile semnalate în 

capitolul disfunctionalităŃi prin măsuri cu caracter general în ceea ce priveşte definirea şi 
gestionarea coerentă a problemelor de trafic prin relaŃionare cu circulaŃia majoră a oraşului. 

 
 
CORELAREA LUCRARII CU DOCUMENTATIILE DE URBANISM AP ROBATE 
 
 Teritoriul de referinŃă este în prezent sub incidenŃa documentaŃiilor de urbanism (P.U.G. 
Municipiul Bucureşti, P.U.Z. sector 2). 
 
  

IV.  COORDONAREA, PREDAREA / RECEPTIA LUCRARII 
 

 Coordonarea documentaŃiei privind specialităŃile: mediu, reŃele edilitare, marketing socio-urban 
şi circulaŃie se va realiza de către proiectantul principal al documentaŃiei supuse licitaŃiei. 
 Proiectantul principal al documentaŃiei de specialitate se obligă la prezentarea şi susŃinerea 
documentaŃiei în faŃa organismelor de avizare precum şi la obŃinerea avizelor prevăzute prin 
certificatul de urbanism. 
 
 

V. TERMEN DE PREDARE 

 În conformitate cu programul de cercetare - proiectare al ofertantului, termenul de predare la 
beneficiar al lucrării este de 3 luni de zile de la data semnării contractului. 
 
 
 
 
 DIRECTOR DIRECTIA 

TEHNICA, 
Dr. ing. Marioara CAPRA  

 

  
 
 
 

 

SEF SERVICIU P.D.T. 
Angela LUNGU 

  
Intocmit, 

Ileana MARCU 
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CONTRACT DE SERVICII 

 
nr.__________data_______________ 

 
  

1. Parti contractante  
 
 

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului  de achizitie 
publica nr. .................................... s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, 

 
 

Intre 
 
 

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATI     ONALE DIN ROMANIA 
S.A., cu sediul in Bd-ul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti,  numar de ordine in 
registrul comertului J/40/552/2004, cod de inregistrare fiscala nr. RO16054368, avand cont 
bancar RO67RNCB0082008094080001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea, reprezentata 
prin           ing. Dorina TIRON, avand functia de Director General, in calitate de ACHIZITOR, 
pe de o parte 
 

si 
 
....................................., cu sediul in ..........................., telefon ...................., fax 
.........................., inregistrata la Registrul Comertului sub ......................., cod unic de 
inregistrare nr......................., cont bancar ......................................, deschis la 
..............................., reprezentata prin .................................. in functia de 
.................................. in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte 
 
 

2. Definitii  
 
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, 

intre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., in 
calitate de “achizitor”, si .................................in calitate de “prestator”; 

b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 
contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin 
contract; 

d. servicii – activitate a carei prestare face obiectul contractului, respectiv elaborare Plan 
Urbanistic Zonal “Autostrada Bucuresti-Brasov, sector Bucuresti-Ploiesti, Sectiunea 1, 
km 0+000 – 19+500”, cod CPV 71410000-5, asa cum este prevazuta in caietul de 
sarcini;  
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e.  durata contractului - intervalul de timp in care prestatorul presteaza serviciile  pe care 
le presupune indeplinirea contractului, asa cum acestea sunt prevazute in oferta si in 
contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu 
exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data incheierii contractului sau dupa 
caz, a primirii ordinului de incepere a prestatiilor; 

f. oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara; 
g.  propunerea tehnica – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de 

sarcini, stabilite de autoritatea contractanta; 
h. propunerea financiara – document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute 

prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si 
comerciale; 

i. rezilierea contractului – se intelege sanctiunea de drept civil care intervine in cazul in 
care oricare dintre parti nu isi indeplineste, in mod culpabil, obligatiile asumate prin 
contract si care consta in desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca 
aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii; 

j. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii 
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau 
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

k. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in 
caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 

l.         P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal; 
m. zi - zi calendaristica; 
n. luna - luna calendaristica;  
o. an - 365 de zile. 
 
 
 3. Interpretare 
 
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

2 Clauze obligatorii 
 
 
 4.  Obiectul principal al contractului 
 
4.1. – (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de proiectare constand in elaborare 
Plan Urbanistic Zonal “Autostrada Bucuresti-Brasov,  sector Bucuresti-Ploiesti, 
Sectiunea 1, km 0+000 – 19+500” , cod CPV 71410000-5, in perioada convenita si in 
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
(2) Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru prima sectiune din sectorul de autostrada 
Bucuresti-Ploiesti, km 0+000 – 19+500 este necesara pentru obtinerea Autorizatiei de 
construire. 
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(3) Teritoriul de referinta al studiului este situat pe teritoriul administrativ al Municipiului 
Bucuresti si incepe din strada Petricani (din zona Gherghitei – km 0+000), in prelungirea 
strazii Fabrica de Glucoza, traverseaza pepiniera de pe partea dreapta a strazii Petricani si 
Valea Saulei cu un pod, dupa care se inscrie pe malul acesteia pana la calea ferata 
Bucuresti-Constanta, pe care o traverseaza cu un pasaj denivelat. Traseul se desfasoara in 
continuare spre nord pe teritoriul orasului Voluntari, la est de soseaua Pipera.    
(4) In conformitate cu prevederile caietului de sarcini, si fiind descrise pe larg in cadrul 
acestuia, studiul va cuprinde partea desenata si partea scrisa aferenta P.U.Z. si va fi 
fundamentat prin date si informatii ce constituie faze de: 

� Analiza situatiei existente  (specialitati: actualizare topografica, urbanism, 
mediu, circulatie, echipare edilitara, marketing socio-economic); 

� Diagnoza (specialitati: actualizare topografica, urbanism, mediu, circulatie, 
echipare edilitara, marketing socio-economic); 

� Propuneri/reglementari  (specialitati: urbanism, mediu, circulatie, echipare 
edilitara). 

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit in prezentul contract 
pentru serviciile prestate, in conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul contract. 
 
 
 5.  Pretul contractului 
 
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, 
conform Graficului fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului, 
prezentat in Anexa nr. 2 la prezentul contract, este de .................. lei, reprezentand 
................. euro,  la care se adauga T.V.A., in valoare de ................. lei.                                                                                      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 6.  Durata contractului 
 
6.1.  –  Durata prezentului contract este de 3 luni de la data intrarii in vigoare. 
6.2. – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in 
termenul prevazut la art. 6.1. de la semnarea contractului, conform Graficului fizic si valoric 
pentru indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului. 
 
 

7.  Aplicabilitate 
 
7.1. – Contractul de servicii intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti. 
 
 
 8.  Documentele contractului 
 
8.1. – Documentele contractului sunt: 
  - caietul de sarcini; 

- propunerea tehnica si propunerea financiara ; 
  - anexele contractului:  

-  Anexa nr. 1 – Centralizatorul financiar al activitatilor; 
- Anexa nr. 2 – Grafic fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor ce fac            

obiectul contractului; 
   - Acord de Asociere (daca este cazul); 
   - Angajamentul ferm de sustinere din partea unui Tert (daca este cazul); 
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   - acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii 
  
    contractului. 
8.2. – In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in 
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 
 
 

9.  Standarde 
 

9.1 - Serviciile prestate in baza contractului, vor respecta standardele si prescriptiile tehnice 
in vigoare si cerintele achizitorului prezentate in caietul de sarcini. 
 

 
10.  Obligatiile principale ale prestatorului 

 
10.1. –Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele 
prezentate in propunerea tehnica, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu 
clauzele prezentului contract. 
10.2. –Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu Graficul fizic si valoric 
pentru indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului (Anexa nr. 2 la contract) si cu 
clauzele prezentului contract. 
10.3. –Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate 
de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau 
in legatura cu produsele achizitionate; si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu 
exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea 
caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

 
 
 11.  Obligatiile principale ale achizitorului 
 
11.1. – Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, documentatia cu toate datele 
tehnice si economice intocmite in urma prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului 
contract, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 
11.2. – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul si conditiile 
stipulate la art. 18 din prezentul contract. 
 
 
 12.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a ob ligatiilor 
 
 12.1. – In cazul in care, din vina exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute 
obligatiile asumate prin contract, inclusiv respectarea termenelor prevazute in Graficul fizic si 
valoric pentru indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului (Anexa nr. 2 la contract), 
atunci achizitorul va calcula si factura, ca penalitati, o suma echivalenta  de 0,05% pentru 
fiecare zi de intarziere din pretul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

12.2. – In cazul in care, din vina exclusiva, achizitorul nu onoreaza facturile in termen 
de 30 zile de la expirarea perioadei convenite la art. 18.1, atunci prestatorul va calcula 
penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
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12.3. – Nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre 
una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a 
pretinde plata de daune-interese. 

12.4. – Prezentul contract se reziliaza de drept, fara a mai fi necesara punerea in 
intarziere a prestatorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si 
fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:  
a) prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii                
nr. 85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare, se emite 
ordinul de executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe 
capital; 
b) prestatorul nu isi indeplineste obligatiile de predare a documentatiei conform Graficului 
fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului (Anexa nr. 2 la 
contract), in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute in acest grafic si 
achizitorul nu transmite notificare scrisa prestatorului, in acest termen, ca poate continua 
prestarea serviciilor cu calculul de penalitati prevazut la art. 12.1. 
c) prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de 
achizitor; 
d) prestatorul a fost condamnat pentru o infracŃiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-
o hotărâre judecătorească definitivă; 
e) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 
probă pe care achizitorul îl poate justifica; 
f) in situatia in care prestatorul cesioneaza drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara 
acceptul achizitorului; 
g) are loc orice modificare organizaŃională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepŃia situaŃiei în care 
asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiŃional la contractul de servicii; 
h) apariŃia oricărei alte incapacităŃi legale care să împiedice executarea contractului de 
servicii; 
i) achizitorul nu onoreaza o plata scadenta, desi a trecut si termenul de 30 de zile mentionat 
la art. 12.2 si aceasta plata nu a fost efectuata in nici in alt termen notificat de prestator 
achizitorului, termen pe care prestatorul il va stabili dupa cel de 30 de zile; 
j) in caz de neexecutare culpabila din vina prestatorului a obligatiilor prevazute la art.10 si art. 
14, atunci cand cuantumul penalitatilor de intarziere este mai mare de 10% din pretul 
contractului, achizitorul este indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai 
fi necesara punerea in intarziere a prestatorului, fara incuviintarea vreunei instante 
judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati 
prealabile. In aceasta situatie prestatorul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune 
sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii 
contractului potrivit acestei clauze. 

12.5. – Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 12.4. se va notifica in 
scris partii contractante cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei in care contractul se 
reziliaza de drept. La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificării în acest sens, 
prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt şi organizat 
astfel încât costurile aferente să fie minime. 

12.6. – Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de plata prevazute 
in contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment. 

12.7. – In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili 
daunele pe care trebuie sa le suporte prestatorul si care se vor scadea din obligatiile de plata 
pe care achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor.  

12.8. – In cazul in care nu se pot aplica prevederile art. 12.7. recuperarea daunelor se 
va face conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data. 
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12.9. – Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, în 
cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura 
incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

12.10. – In cazul prevazut la clauza 12.9., prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
 

3 Clauze specifice 
 
 
 13. Garantia de buna executie a contractului  
 

13.1. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a constitui garanŃia de bună execuŃie a 
contractului, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, în termen de 7 zile de la data 
semnarii contractului. 
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre prestator in scopul asigurarii achizitorului 
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de 
achizitor in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive 
imputabile prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor 
prevăzute la art. 4 din contract, din vina prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege. In 
cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de 
buna executie, prestatorul este obligat sa-l despagubesca pe achizitor integral si intocmai. 
(4) Achizitorul se obliga sa elibereze garanŃia pentru participare numai după ce prestatorul a 
făcut dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
(5) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect 
rezilierea de drept a prezentului contract si retinerea garantiei pentru participare. 

13.2. – (1) Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului este de 10% din pretul 
contractului, fara TVA si va fi consituita in lei, prin retineri succesive din sumele datorate 
pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului. 
(2) Prestatorul are obligaŃia de a depune in contul deschis, mentionat la alin. (1), o suma 
initiala in cota de 0,5% din pretul contractului fara T.V.A. 
Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin 
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei de 
10% din pretul contractului fara T.V.A. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze 
prestatorul de varsamantul efectuat, precum si destinatia lui. Contul astfel deschis este 
purtator de dobanda in favoarea prestatorului. Prestatorul va inscrie distinct pe facturile 
emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat. 

13.3. – Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in 
limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.  

13.4. – Restituirea garantiei de buna executie se face in termen de 14 zile de la data 
receptiei finale, asa cum prevede art. 16, alin. 2, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii 
asupra ei. 
 

 14. Alte responsabilitati ale prestatorului 
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14.1. – (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu 
profesionalism si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 
propunerea tehnica si cu cerintele din caietul de sarcini. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva, cerute de/si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, pe toata perioada 
de derulare a contractului. 
(3) Prestatorul are obligatia de a nu folosi in executarea prezentului contract in nici un fel si in 
nici o masura personalul angajat al achizitorului, mai putin in cazurile si in masura in care 
partile convin altfel printr-o modalitate prevazuta in contract. 
14.2. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu 
caietul de sarcini si cu Graficul fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul 
contractului. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor 
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
14.3. – In cazul cand prestatorul nu indeplineste obligatiile prevazute in termenele stabilite 
conform Graficului fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului, 
achizitorul va aplica penalitati, in conformitate cu prevederile art. 12.1. 
14.4. – In ceea ce priveste analiza de mediu pe care prestatorul are obligatia sa o efectueze, 
conform prevederilor caietului de sarcini, prestatorul va redacta documentatia de mediu intr-
un volum separat. Procedura de obtinere a avizului de mediu va respecta prevederile H.G. 
nr. 1076/2004 cu privire la evaluarea din punct de vedere al impactului mediului.  
14.5. – Prestatorul are obligatia de a preda achizitorului, la termenul stabilit, un exemplar 
complet al P.U.Z., urmand ca dupa avizarea lucrarii in C.T.E. - C.N.A.D.N.R. sa predea 3 
(trei) exemplare, in limba romana, refacute cu modificarile si completarile solicitate in sedinta 
de avizare, fara costuri suplimentare.   
14.6. – Coordonarea documentatiei privind specialitatile: mediu, retele edilitare, marketing 
socio-urban si circulatie se va realiza, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, de 
catre prestator. 
14.7. – Prestatorul are obligatia de a prezenta si sustine documentatia in fata organismelor 
de avizare si, de asemenea, are obligatia obtinerii avizelor prevazute prin certificatul de 
urbanism.   
14.8. – Prestatorul are obligatia de a intocmi planurile de securitate si sanatate in munca in 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006. 

 
 15.  Alte responsabilitati ale achizitorului 
 
15.1. – Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii 
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii 
contractului. 
 
 
 
 16.  Receptie si verificari 
 
16.1. – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini. 
16.2. – Receptia finala se va efectua dupa avizarea planului in C.T.E. – C.N.A.D.N.R. S.A. si 
obtinerea hotararii de aprobare a Planului Urbanistic Zonal conform legislatiei in vigoare.  
16.3. – In momentul predarii finale a documentatiei se va face receptia documentatiilor si se 
va intocmi in proces verbal de predare-primire.    
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 17.  Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
 
17.1. – (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data intrarii in 
vigoare a contractului. 
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate 
in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la 

pretul contractului. 
17.2. – (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a 
acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in Graficul fizic si valoric pentru 
indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului trebuie finalizate in termenul convenit de 
parti, termen care se calculeaza de la data intrarii in vigoare a contractului. 
(2) In cazul in care: 

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau  
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin 

incalcarea contractului de prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita 
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, 
atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna 
un act aditional. 

17.3. – (1) Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta Graficul fizic si 
valoric pentru indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului, acesta are obligatia de a 
notifica si justifica / fundamenta acest lucru, in termen de 3 zile, achizitorului.  
(2) Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in Graficul fizic si valoric pentru 
indeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului, se face cu acordul partilor, prin act 
aditional. 
(3) In mod exceptional, in cazul in care se constata intarzieri in obtinerea avizelor, acordurilor 
de principiu prevazute de legislatia in vigoare, din cauze independente de vointa prestatorului 
si prin aceasta se cauzeaza o intarziere de predare a documentatiei prevazute de prezentul 
contract, termenele se vor prelungi cu numarul de zile aferente intarzierii, urmarindu-se insa 
de catre prestator respectarea termenului prevazut la art. 6. 
17.4. – In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita 
penalitati prestatorului. 

 
 
18.  Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la prestator 

 
18.1. – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in 30 de zile de la data 
confirmarii primirii facturii la sediul achizitorului. Plata se va face intr-o singura transa, dupa 
predarea documentatiilor si avizarea acestora in Consiliul Tehnico-Economic al C.N.A.D.N.R. 
S.A. 
(2) Decontarea se va face pe baza facturii emise de prestator. Emiterea facturii si plata este 
conditionata de obtinerea PUZ-ului. Factura se comunica achizitorului prin posta cu 
confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract. 
In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre achizitor, o constituie dupa caz, 
mandatul postal sau stampila aplicata de registratura achizitorului pe document. 
Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi 
lucratoare urmatoare acesteia. Plata serviciilor se va efectua in lei. 
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18.2. –  Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în 
factura şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate 
necuvenit, aferente acestora. 
18.3. – (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale 
contractului de achizitie, a facturii spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca 
achizitorul sesizeaza prestatorul despre neregulile constatate si returneaza factura in original, 
in interiorul termenului de plata al facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea 
de catre achizitor a noii facturi prezentate de catre prestator, completata cu date corecte, 
potrivit legii si contractului. 
(2) Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar prestatorul sa solicite, plati in avans. 
18.4. – (1) Prestatorul va restitui orice sume cuvenite achizitorului şi care i-au fost plătite în 
plus faŃă de valoarea finală certificată, în 45 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 
(2) Dacă prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, achizitorul va aplica 
penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
(3) Sumele care trebuie restituite achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natură 
datorate prestatorului. In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre 
achizitor, achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea Garantiei Bancare de Buna 
Executie. 
 
 
 19.  Ajustarea pretului contractului 
 
19.1.– Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate 
in propunerea financiara. 
19.2. –  Pretul contractului este ferm in lei. 
19.3. –  Nu se accepta ajustarea pretului contractului. 
 
 
 20.  Amendamente 
 
20.1. – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin contract/act aditional, numai in cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului. 
 
 
 21.  Subcontractanti 
 
21.1. – Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza peste 10% din contract, de 
a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat 
contractul cu achizitorul. Prestatorul nu poate subcontracta mai mult de 30% din contract. 
21.2. – (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 
21.3. – (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care 
indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 



 47 

21.4. – Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va 
fi notificata si supusa aprobarii achizitorului. 

 
22.  Cesiunea 

 
22.1. – Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate 
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
22.2. – Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 
 
 
 23.  Forta majora 
 
23.1. –  Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
23.2. – Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
23.3. –  Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
23.4. – Partea contractanta care invoca forta majora are obigatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 
in vederea limitarii consecintelor. 
23.5. – Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 
de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 24.  Solutionarea litigiilor 
 
24.1. – Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
24.2. – Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de drept comun, din Romania. 
 
 25.  Limba care guverneaza contractul 
 
25.1. – Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
 26.   Comunicari  
 
26.1. – (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii. 
26.2. – Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 
 

27.   Legea aplicabila contractului 
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27.1. – Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
 
Prezentul contract a fost incheiat  in data de ………………………, in doua exemplare 
originale, cate unul pentru fiecare parte.  
 
 
          ACHIZITOR        PRESTATOR 
 
 C.N.A.D.N.R. S.A.                                                            
  
 


