
 ROMÂNIA               

APDRP 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ,  JUDETUL SATU MARE 

UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare 

gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, 

 judetul Satu Mare 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 1 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ 

JUDEŢUL  SATU MARE 

Nr. 1846 din 17.09.2009                           Aprob,  

                                                                   Primar COPIL GHEORGHE 
 

         

 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
 

 

BENEFICIAR : COMUNA CALINESTI-OAS, JUD. SATU MARE 

 

 

„Proiectare si executie alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si 

infiintare gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, judetul 

Satu Mare” 
 

PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL FEADR 

 
Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” 

Masura 322: „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 

 

 

     Responsabil legal de proiect: Copil Gheorghe 

Adresa beneficiar: 
Comuna Calinesti-Oas,  jud. Satu Mare, 

str. Principala, nr. 1, cod postal: 447070 

Tel: 0261-839001, Fax: 0261-839110 

E-mail: primariacalinestioas@yahoo.com 

 
 



 ROMÂNIA               

APDRP 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ,  JUDETUL SATU MARE 

UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare 

gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, 

 judetul Satu Mare 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 2 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

                     

   OPIS: 

 

 

 

CAP. I - CAIET DE SARCINI 

 

CAP. II – CLAUZE CONTRACTUALE  

 

CAP. III – FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

 

CAP. IV – FORMULARE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 ROMÂNIA               

APDRP 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ,  JUDETUL SATU MARE 

UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare 

gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, 

 judetul Satu Mare 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 3 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

Cap.I CAIET DE SARCINI 

 
1.OBIECTUL ACHIZITIEI: PROIECTARE SI EXECUTIE “Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si 

infiintare Gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare ” 

 

Proiectarea si lucrarile se executa pentru obiectivele:  

    

 a) Alimentare cu apa in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare; 

 b) Canalizare in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare; 

 c) Asfaltare drumuri in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare; 

 d) Infiintare Gradinita cu program normal in localitatea Lechinta, comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare.  

 

Proiectul tehnic se va intocmi in conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". 
 

a) ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINESTI-OAS, JUDETUL SATU MARE 

 

1. Situatia actuala  

 Programul de investitii al Consiliului local al comunei Calinesti-Oas cuprinde, printre altele, dezvoltarea sistemelor 

de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Calinesti-Oas. 

 Localitatea Calinesti-Oas nu detine un sistem centralizat de alimentare cu apa, care sa asigure posibilitatea furnizarii 

acestui serviciu catre populatie. Necesitatea realizarii acestuia este justificata de conditiile improprii de alimentare cu apa a 

gospodariilor individuale si a obiectivelor sociale, care, in prezent, se realizeaza fie din fantani a caror debite sunt in continua 

scadere, fie din izvoare care, datorita turbiditatii si impuritatilor continute, nu ofera o apa corespunzatoare normelor europene 

de potabilitate.Apa preluata in acest mod nu este monitorizata din punct de vedere al parametrilor de potabilitate si in cele 

mai multe cazuri nu respecta conditiile de calitate. 

 Prin grija localnicilor s-au realizat o captare de apa si o conducta de aductiune pana la intrarea in localitate, fara ca 

aceasta sa constituie insa un sistem propriu-zis de alimentare cu apa, deoarece apa nu este distribuita la consumatori. 

 Reteaua de apa propusa nu se va cupla la un sistem de alimentare cu apa existent, deoarece acest sistem nu exista, ci 

la o conducta de aductiune care transporta apa de la zona de captare. Astfel, odata realizata, reteaua de alimentare cu apa 

impreuna cu sursa de apa si conducta de aductiune vor alcatui un sistem centralizat de alimentare cu apa, care, la punerea in 

functiune va trebui sa obtina toate autorizatiile de functionare. 

 2. Descrierea investitiei: 

 Reteaua de alimentare cu apa va asigura distributia apei in localitate. S-au propus conductele de polietilena de inalta 

densitate datorita rapiditatii cu care se pot monta, a duratei mari de exploatare ( de peste 50 ani) si calitatii hidraullice datorita 

rugozitatii mici fata de celelalte materiale. 

 Conductele de alimentare cu apa se vor poza ingropat, sub adancimea de inghet a localitatii. Conductele de 

polietilena se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime si se vor acoperi cu un strat de nisip de 15 cm fata de 

generatoareaa superioara. 

../../Documents%20and%20Settings/XP/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/coni/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00113307.htm
../../Documents%20and%20Settings/XP/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/coni/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00109066.htm
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In vederea functionarii optime a sistemului de alimentare propus, pe traseul conductelor s-au prevazut camine de 

vane de sectorizare, de golire si aerisire. De asemenea s-au prevazut hidranti pentru stingerea incendiilor.  

Golirea conductelor in caz de interventii se va realiza in punctele cele mai joase ale retelei, unde se vor amplasa 

asfel camine cu vane de golire. Aerisirea conductelor se va realiza in punctele cele mai inalte, prin intermediul robinetelor cu 

ventil de aerisire din caminele de aerisire, cismele stradale sau prin bransamente (care se vor realiza ulterior). 

Cismelele stradale vor asigura distributia apei la consumatori. Acestea vor fi instalate pe reteaua de alimentare cu 

apa, in punctele cele ,ai accesibile pentru cnsumatori, acolo unde densitatea locuitorilor este mai mare. 

Hidrantii se vor amplasa de regula in intersectii de strazi, precum si in lungul acestora, la distante de aproximativ 

500 m (fiind vorba de retea de distributie in localitati rurale). Distantele dintre hidranti, dintre acestia si carisabil, precum si 

fata de cladiri, se stabilesc conform reglementarilor specifice, astfel incat sa asigure functionarea mijloacelor de paza contra 

incendiilor. 

Amplasarea conductelor de alimentare cu apa se va realiza in intravilanul localitatii, pe drumurile de acces existente, 

pe o singura parte a drumurilor comunale si a strazilor din localitati si in afara partii carosabile pe drumul judetean. 

La terminarea lucrarilor, toate strazile si zonele afectate de lucrari vor fi refacute la starea initiala. 

Tratarea apei se va realiza in zona de captare, in camine prevazute special. 

S-a pevazut indepartarea fractiunilor minerale di apa bruta, precum si realizarea unei dezinfectii a apei catate. 

Indepartarea fractiunilor minerale se va realiza cu ajutorul filtrelor mecanice sau electrice. 

 Pentru stabilirea cu exactitate a tehnologiei de dezinfectie a apei, la faza de proiect tehnic se vor efectua in prealabil 

analize fizico-chimice si microbiologice ale apei brute captate. 

 Atat sursei cat si unitatilor de tratare a apei, li se va asigura zona de protectie sanitare conform legislatiei in vigoare 

(Hotararea nr 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie 

sanitara), prin imprejmuirea zonei de protectie cu regim sever, dupa stabilirea limitelor acesteia. 

Lucrari auxiliare 

 Din aceasta categorie fac parte: 

- traversarile de parau 

- subtraversarile de drum 

La traversarea cursurilor de apa, conducta va fi din hotel, protejata termic, mecanic si anticoroziv. Amonte si aval se 

vor prevedea camine de vane. 

Subtraversarea drumurilor comunale din localitate se va executa in sapatura deschisa, cu deviere temporara de trafic 

pe cealalta banda de circulatie, iarsubtraversarea drumului judetea se va realiza prin forare orizontala, prevazandu-se si in 

acest caz, amonte si aval, camine de vizitare. 

 

Calculul debitelor de apa se va face conform temei de proiectare pentru urmatorii consumatori: 

 

Localitatea Populatia considerata in proiect 

Calinesti-Oas 1500 

 

Conductele de alimentare din localitati s-au dimensionat pentru debitul orar maxim, s-au verificat pentru debitul de 

incendiu si s-au ales conducte PEHD cu diametrul Ø 110 mm, presiune nominala Pn 6 bari si clasa de calitate PE 80 in 

lungime de 6.000 m. 
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Reteaua de distrtibutie se va proiecta respectand cerintele P 66 - 2001, capitolul 11. 

Pozarea conductelor de alimentare cu apa, pe orizontala si pe verticala, se face conform SR 8591 si SR 4163/1, a 

normativului I 22, tanind seama de prevederile Caietului de sarcini si de prescriptiile furnizorului de conducte. 

Toate conductele din polietilena si fitingurile din acelasi material se vor conforma normelor ISO 9001, NF T 54 063 

si EN 29 002 sau echivalent. 

Pozarea conductelor de alimentare cu apa potabila se va face in santuri avand adancimea de 1,50 m si latimea de 0,7 

m. In niciun caz adancimea de pozare nu va fi mai mica de 0,80 m (adancimea de inghet), conform STAS 6054. 

Caminele de vane, 10 bucati prevazute, se vor executa din beton monolit C6/7,5, armat cu hotel beton OB 37 si PC 

52, respectand prevederile STAS 6002 si SR – ISO 4064 – 1.2. Accesul la interior se realizeaza printr-un gol creat in placa de 

beton si acoperit cu capac de fonta cu rama, conform STAS 2308/87. treptele de acces sunt prevazute din hotel protejat 

anticoroziv. 

Hidrantii de incendiu, 6 bucati, vor avea diametrul de 80 mm si se vor amplasa de regula in intersectii de strazi, 

precum si in lungul acestora, la distante de aproximativ 500 m, conform STAS 9342. 

Cismelele stradale, 10 bucati, sunt constructii din fonta, bransate la conducta publica de alimentare cu apa, in scopul 

prelevarii apei pentru nevoi gospodaresti. Acestea sunt cu robinet automat de inchidere protejat impotriva inghetului. Se vor 

instala conform proiectului. In zona cismelelor se vor executa lucrari pentru drenarea apelor spre santuri de scurgere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Pentru realizarea investitiei este nevoie de bransarea la reteaua de energie electrica. 

 

 b) CANALIZARE IN COMUNA CALINESTI-OAS, JUDETUL SATU MARE 

 

1. Situatia actuala  

 Localitatea Calinesti-Oas nu detine un sistem centralizat de canalizare. Necesitatea realizarii acestuia este justificata 

de propunerea concomitenta de realizare a retelei de alimentare cu apa pentru localitate. Exista insa un alt proiect de 

canalizare care acopera partea centrala a localitatii, investitia propusa acvoperind partea de nord a acesteia, cu posibilitatea de 

racordare a celor doua retele de canalizare. 

 Apa uzata provenita din gospodariile localnicilor este colectata in prezent in latrine necorespunzatoare din punct de 

vedere al protectiei mediului, sau deversata necontrolat in cursurile de apa din apropriere, punand astfel in pericol calitatea 

apei din panza freatica, precum si a celei de suprafata. 

 Astfel, este imperios necesara realizarea unor conducte de canalizare, precum si posibilitatea epurarii apei uzate 

colectate in vederea obtinerii parametrilor de calitatea impusi, inainte de evacuarea in emisar. 

  

 2. Descrierea investitiei 

 Se propune realizarea unei retele de canalizare in lungime de 4 km, astfel incat aceasta sa acopere partial strazile din 

localitate, strazi care nu sunt cuprinse in alt proiect. 

 Apa uzata menajera provenita de la gospodariile localnicilor va fi colectata cu ajutorul conductelor PVC SN Ø 250 

mm si transportata la o statie de epurare propusa, printr-un colector PVC SN Ø 315 mm, unde va fi supusa procesului de 

epurare inainte de deversarea in emisar. 

 Conductele de canalizare pentru transportul gravitational al apei uzate se vor executa din conducte PVC SN 4. La 

dimensionarea colectoarelor s-a urmarit obtinerea vitezelor minime de autocuratire (0,7 m/s). 

 Caminele de vizitare se vor amplasa la distante de max 60 m in linie, la fiecare schimbare de directie si la intersectii. 

 Pozarea canalelor in plan orizontal se va face conform traseelor din planurile de situatie, iar in plan vertical va fi 

realizata conform profilelor longitudinale care se vor intocmi. Pozarea se va realiza pe un pat de nisip de 10 cm si acoperite 

cu un strat de nisip de 15 cm grosime. 
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 Amplasarea conductelor de canalizare se va realiza in intravilanul si extravilanul localitatilor, pe drumurile de acces 

existente, pe axul drumurilor comunale si a strazilor din localitate si in afara partii carosabile pe drumul judetean. La 

terminarea lucrarilor, toate strazile si zonele afectate de lucrari vor fi refacute la starea initiala. 

 Statia de epurare propusa este modulara, corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor 

indicatorilor avuti in vedere pentru acestea si urmareste in mod special retinerea in suspensie (SS) a substantelor flotante, 

eliminarea substantelor organice biodegradabile si eliminarea compusilor azotului si fosforului. 

 Statia  de epurare se va amplasa pe un teren situat aval de localitatea Calinesti-Oas, pe malul drept al paraului Tur, 

la o distanta de aproximativ 1000 m de ultima casa si are in componenta urmatoarele elemente constructive: 

 Container din otel inoxidabil care adaposteste : decantorul primar, decantorul secundar, modulul biologic, statia de 

suflante, compartimentul pentru polielectrolot, instalatia de epurare a aerului 

 Modul pentru dezinfectie (cu ultra-violete sau clorare) 

 Instalatia automata de sitare 

 Bazin acumulare-omogenizare, cu sitare grosiera si curatare mecanica, dotat cu unitate de pompare si tocator, 

circular, construit din beton armat 

 Bazin stocare si ingrosare namol primar in exces, circular, construit din beton armat 

 

 Statia de epurare va fi prevazuta cu urmatoarele echipamente necesare epurarii : 

 Statie de pompare 

 Instalatie automata de sitare 

 Decantor primar pentru separare grasimi, suspensii de nisip 

 Modul bilogic cu namol activat 

 Decantor secumdar 

 Statie de suflante 

 Instalatie automata de deshidrat namol in exces 

 Modul de comanda si deservire statie de epurare 

 Aparatura de masura : debite si oxigen dizolvat 

 Controlul proceselor si monitorizarea statiilor de epurare va fi bazata pe automate programabile (PLC), prevazute la 

fiecare panou de control local. Acestea sunt automate programabile pentru achizitionarea datelor dintr-o anumita zona sau 

pentru un anume proces si vor fi integrate printr-o retea locala, la centrul dispecer amplasat in pavilionul de exploatare. 

Fiecare PLC va fi programat pentru a controla si monitoriza procesele care se desfasoara in cadrul fiecarei trepte de tratare 

(proces tehnologic). 

 Lucrari auxiliare 

 Din aceasta categorie fac parte : 

              -      traversarile de parau 

              -      subtraversarile de drum 

 La subtraversari de cursuri de apa, conducta va fi ranforsata in beton C 12/15 cu grosimea de 15 cm. Amonte si aval 

se vor prevedea camine de observatie echipate cu vane de separare. Subtraversarea drumurilor comunale din localitate se va 

executa in sapatura deschisa, cu deviere temporara de trafic pe cealalta banda de circulatie, iar subtraversarea drumului 

judetean se va realiza prin forare orizontala, prevazandu-se si in acest caz, amonte si aval, camine de vizitare. 

 

 c) ASFALTARE DRUMURI IN COMUNA CALINESTI-OAS, JUDETUL SATU MARE 

 

1. Situatia actuala  

Comuna Calinesti-Oas dispune de 18 km de drum asfaltat, 38 km de drum pietruit, 2 poduri si 24 podete. In 

localitatile Calinesti-Oas si Lechinta exista insa si drumuri neasfaltate. Pe acestea circulatia se desfasoara anevoios, nefiind 
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asigurate conditiile minime de siguranta si confort datorita deteriorarii sistemului rutier ca urmare a cresterii circulatiei in 

zona. Drumurile din localitati au o latime a partii carosabile cuprinsa intre 4 si 5 m, delimitate de santuri pentru evacuarea 

apelor pluviale, in mare parte colmatate sau zone verzi. 

 

 2. Descrierea investitiei 

 Realizarea obiectivului consta in asfaltarea strazilor, precum si reabilitarea si amenajarea rigolelor. Asfaltarea 

strazilor consta in asigurarea unei latimi a carosabilului de 4÷5 m. 

Pentru executarea modernizarii strazilor sunt prevazute urmatoarele categorii de lucrari : 

 scarificarea carosabilului 

 asternerea stratului de baza de balast 25 cm 

 asternerea stratului de piatra sparta 15 cm 

 asternerea unui strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 25 in grosime de 6 cm pe carosabil 

 asternerea unui strat de uzura din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm pe carosabil 

 executarea rigolelor 

 Drumurile care se reabiliteaza vor avea o lungime totala de 6.771 m si o latime a carosabilului de 4÷5 m, dupa cum 

urmeaza : 

 Calinesti-Oas  - 4.771 m 

 Lechinta   - 2.000 m 

 Rigolele care se reabiliteaza sau se amenajeaza, pe ambele parti ale drumului, vor avea o lungime totala de 13.542 

m, dupa cum urmeaza : 

 Calinesti-Oas  - 9.542 m 

 Lechinta   - 4.000 m 

Pentru realizarea investitiei nu este nevoie de conexiuni la alte retele de utilitati. Investitia nu presupune impact 

semnificativ asupra mediului, materialele asfaltice fiind atent gestionate si manipulate. 

 

 d) INFIINTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN LOCALITATEA LECHINTA, COMUNA 

CALINESTI-OAS, JUDETUL SATU MARE 
 

1. Situatia actuala  

 In urma a mai multe sondaje s-a ajuns la concluzia ca este necesara construirea unei gradinite destinate copiilor 

prescolari din localitatea Lechinta. In momentul de fata activitatea gradinitei se desfasoara intr-o cladire ce nu a avut ca 

destinatie initiala functiunea de gradinita. Numarul copiilor ce frecventeaza gradinita este in jur de 60, varstele lor fiind 

cuprinse intre 2 si 6 ani.  

 Parcela de teren pe care se va amplasa obiectivul propus are o suprafata de 1500 mp, cu o deschidere la strada de 30 

m. Parcela este sub forma unui trapez si esteimprejmuita. Terenul este delimitat la est de incinta Parohiei Ortodoxe, la nord si 

vest de parcele in proprietate privata, iar la sud de o strada cu o latime de 4 m, de unde se face si accesul. 

 

 2. Descrierea investitiei 

 Se propune construirea unei gradinite cu program normal de 5 ore max., o constructie care este conceputa pentru 

activitatea educationala a copiilor prescolari, cu compartimentarea adecvata. 

 Cladirea gradinitei va avea o forma alveolara, fiecare grupa avand un spatiu destinat ei (sala de clasa + grup sanitar 

+ loc pentru boxe pe holul cladirii). 

 O grupa de copii, conform legislatiei in vigoare, nu poate depasi un numar de 20 copii de aceea suprafata salilor de 

clasa este de cca. 27.00 mp. Forma lor este aproximativ patrata cu orientare sudica. Dimensiunile sunt de 5.00 m latime si 

5.00 m lungime. Toata partea sudica a clasei este vitrata. Salile de clasa vor avea peretii si tavanul tencuiti si acoperiti cu 
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vopsea lavabila in culori pale, fiecare sala in alta culoare. Pardoseala va fi din parchet stratificat de culoarea fagului. 

Mobilierul va fi dimensionat pe masura copiilor si va fi executat din PAL melaminat in culorile LEGO (rosu, galben, albastru 

si verde). 

 Grupurile sanitare atasate fiecarei grupe in parte vor avea cate 4 WC-uri pentru copii si 4 lavoare amplasate la o 

inaltime impusa de standardele in vigoare, Peretii vor fi finisati cu pafanta pana la o inaltime de 2.10 m, iar pe jos va fi 

montata gresie antiderapanta. 

 Din holul cladirii se poate accede in curte, unde se vor amplasa aparate de joaca cum sunt: topogane, hinti, loc 

pentru nisip etc. O mare parte din teren ramas liber dupa pozitionarea cladirii va fi inierbat si vor fi plantati arbori pe latura 

nordica, vestica si sudica sub forma  de fisii verzi de protectie. Curtea din imediata apropiere a salilor de clasa va fi dalata cu 

elemente de dalaj din beton, iar in zona aparatelor de joaca se vor prevedea  covoare din mase plastice cu atenuare de soc 

(impotriva cazaturilor). 

 Pe holul cladirii au fost prevazute 3 alveole, in care vor fi amplasate cate 20 de boxe cu dimensiunile de 30 x 30 x 

60 cm, in care se poate depozita imbracaminte de strada a copiilor. In mijlocul acestor alveole sunt prevazute mici bancute. 

 Toate incaperile umede vor fi finisate cu faianta pe pereti pana la o inaltime de 2.10 m si cu gresie antiderapanta pe 

pardoseala. Holul va fi finisat cu covor PVC de culoare portocalie. 

 Toate incaperile vor fi iluminate atat cu lumina naturala (ferestre mari) cat si cu lumina artificiala (corpuri de 

iluminat pe tavane cu lumina de culoare galbena, calda). 

 Accesul in cladire se va face din partea estica printr-un wind-fang cu o suprafata de 3.20 mp prin usi duble si cu 

lumina laterala. Ocazional, accesul se poate face si prin curtea din spate, pe latura vestica, dar aceasta intrare va fi folosita de 

catre personalul angajat. 

 Oficiul destinat cadrelor didactice va fi dotat cu vesela, obiecte sanitare, aparate incalzire, preparare si racire 

adecvate activitatii propuse. 

 

 Pentru a se crea conditiile adecvate activitatilor ce se vor desfasura in viitor, se propun realizarea urmatoarelor 

lucrari : 

 construirea unei cladiri pentru o gradinita cu program normal cu o suprafata de cca. 280.00 mp. 

 compartimentarea si forma cladirii au fost proiectate in vederea obtinerii spatiilor necesare pentru desfasurarea 

activitatilor propuse, in conformitate cu cerintele actuale si cu normativele in vigoare ; 

 structura cladirii va fi realizata pe sistem cadre cu zidarie portanta din caramida ; 

 acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn de rasinoase cu invelitoare din tigla profilata ; 

 cladirea va fi izolata cu termosistem de 5 cm grosime, tencuiala va fi decorativa de culoare maro-roscat ; 

 tamplaria va fi din lemn stratificat de culoare fag sau salcim cu geam termopan ; 

 planseul peste parter va fi din lemn, podul nu va fi circulabil ; 

 sistemul de colectare si indepartare a apelor meteorice (jgheaburi, burlane, drenuri) se va dimensiona conform 

cerintelor ; 

 Sistemul de colectare a apelor meteorice se va reface in totalitate prin jgheaburi si burlane simple care sa nu afecteze 

aspectul constructiei 

 realizare accese, inclusiv pentru persoane cu handicap motor ; 

 Scarile si trotuarele exterioare se vor proiecta si executa astfel incat sa se asigure o buna circulatie a persoanelor, 

inclusiv a celor cu deficiente fizico-motorice. In acest scop se vor realiza rampe cu inclinatie conforma cu normativele in 

vigoare si se vor placa cu gresie antiderapanta. 

 Tencuielile se vor realiza cu material rezistent, pe baza de ci,emt in amestec cu ipsos, de preferinta cu masini de 

tencuit performante. Peste tencuiala se vor intinde doua straturi de glet de ipsos. Dupa slefuirea si amorsarea suprafetelor se 

vor intinde doua straturi de vopsea lavabila de culoare deschisa. 

 Pardoselile se vor executa din parchet laminat pentru trafic greu, gresie sau covor PVC. La executarea sapelor se va 

avea in vedere ca, la final, suprafetele finite sa fie la acelasi nivel 
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 realizare instalatii sanitare si termice ; 

La proiectarea instalatiilor sanitare si termice se va tine cont de normativele in vigoare si de situatia specifica a 

compartimetelor din cladire, astfel incat sa se creeze un confort termic ridicat si economic, precum si un standard ridicat al 

grupurilor sanitare. 

 amenajarea de grupuri sanitare pentru copii, dimensionate conform normativelor in vigoare ; 

 amenajarea unei centrale termice cu acces direct din exterior care va functiona pe combustibil solid si evacuarea 

gazelor arse se va face prin cos de fum ; 

 introducere apa curenta in grupurile sanitare, bucatarii etc. de la reteaua publica de apa ; 

 racordarea la reteaua publica de canalizare publica inclusa in proiectul general de investitii ; 

De la poarta de acces de la strada, pana la la scarile de la intrarea principala in caldire se va realiza o alee pietonala 

din piatra de pavaj asezate pe strat de nisip. 

Parcela pe care este amplasata constructia se afla la o cota de nivel apropiata de drum, prin urmare sunt respectate 

prevederile legale in ceea ce priveste amplasarea fata de zonele de risc (inundatii, alunecari de teren). 

Parcela are o arie de 1500 mp si o deschidere la strada de 30.00m. Procentul de ocupare al terenului va fi de 18.6%. 

Coeficientul de utilizare a terenului va fi 0.186 Adc/mp teren. 

In incinta se vor amenaja locuri speciale de parcare, in numar de 4 pentru personal. 

Plasarea edificiului nu afecteaza si nu va afecta vizibilitatea si accesul catre constructiile din apropiere. 

Fatadele gradinitei se vor inscrie intr-o arhitectura simpla, lipsita de elemente parazitare care sa afecteze stilul 

specific al zonei, cu finisaje simple, neparazitare. 

Ferestrele noi, confectionate din geam termopan fixat pe tamplarie de lemn vor fi conforme cu aspectul general al 

fatadelor, adica vor fi de forma dreptunghiulara sau patrata. 

Scarile exterioare nu vor fi prevazute cu elemente care sa incarce nejustificat aspectul fatadelor. 

Acoperisul va avea o forma in doua ape, cu forme geometrice simple. Invelitoarea se va realiza din tigla de calitate 

suoerioara de culoare naturala, caramizie. 

Jgheaburile si burlanele vor avea o forma simpla si discreta si vor fi vopsite in culoarea invelitorii. 

Se admit doar lucarne de forma simpla, in portiunile in care este necesara protejarea scarilor exterioare. 

La finalul lucrarilor, in incinta nu vor exista constructii anexe. 

Depozitarea resturilor menajere se va face in incinta, in pubele speciale pentru acest scop, la o distanta mai mare de 

5 m fata de cladirea gradinitei si fata de constructiile din vecinatatea parcelei. Spatiul incintei permite acest lucru. 

Debarasarea resturilor menajere seva face, prin contract, cu o societate autorizata. 

Prin proiectul integrat, evacuarea apelor menajere se va face la reteaua publica. Identic se va proceda cu colectarea 

apelor pluviale. 

Centrala termica va functiona pe combustibil solid. 

Instalatii sanitare interioare 

Obiectele sanitare prevazute la grupurile sanitare se vor alimenta cu apa rece si apa calda. Apa rece va fi furnizata de 

la reteaua de distributie apa rece prevazuta in proiectul integrat, iar apa calda se va asigura de la boilerul cu serpentine de 200 

litri propus la centrala termica. Se vor racorda retelele de distributie apa calda la fiecare incapere unde este necesar. 

Dimensionarea conductelor de apa s-a facut conform STAS 1478. Traseul conductelor de alimentare cu apa rece si apa calda 

va fi comun. Diferenta de presiune intre apa rece si apa calda, la nivelul aceluiasi obiect sanitar, nu va fi mai mare de 0.3 

bari. Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 0.1%. 

Canalizarea apelor uzate provenite de la obiectele sanitare se prevede in conducte de canalizare din tuburi PVC-U, 

acolo unde se vor monta aparent, iar in locurile unde se monteaza sub pardoseala, se vor folosi tuburi de scurgere PVC-KG 

care au rezistenta necesara pentru a fi montate in acest mod. Pentru racordarea obiectelor sanitare la instalatia de canalizare 

se vor utiliza tuburi de scurgere din PVC-U de 32 mm, 50 mm si 110 mm. 

Apele uzate se vor canaliza spre reteaua de canalizare publica ce face parte din proiectul integrat. 

Instalatii termice 



 ROMÂNIA               

APDRP 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ,  JUDETUL SATU MARE 

UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare 

gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, 

 judetul Satu Mare 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 10 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

Cditiile de confort si cele igienico-sanitare vor fi asigurate prin realizarea unei instalatii interioare proprii de 

incalzire si apa calda menajera in cladire. On acest scop se va monta centrala termica in incaperea special destinata in acest 

scop. 

Capacitatea centralei termice de la Lechinta este de 60 kW, asigurand in total necesarul de energie termica pentru 

incalzire si preparare apa calda menajera si functioneaza pe combustibil solid. 

Centrala termica foloseste sa agent termic apa pe care o incalzeste la temperatura de max. 85°C cu o diferenta de 

temperatura de 20-25°C a agentului termic la intrarea in cazan. 

Pentru prepararea apei calde centrala termica are anexat un boiler cu serpentine cu volumul de V = 200 litri. 

Presiuneantului termic pe cele doua circuite (de incalzire si de apa calda) se mentine cu pompe de recirculare a agentului 

termic si vase de expansiune. 

Evacuarea gazelor arse se va face prin tiraj natural, prin cosul de fum prevazut. 

Pentru confortul termic se va monta un senzor electronic cuplat la centrala pentru asigurarea pornirii si opririi 

automate a instalatiei. 

Instalatia se va executa in sistem ramificat cu distributie inferioara sau superioara in functie de amplasament. 

Coloanele si distributia constand din conductele de tur si retur, precum si legaturile la corpurile de incalzire sunt prevazute 

din teava de cupru cu diametrul de Ø 15-54 mm. 

Conductele de distributie in incaperi se vor monta aparent.  

Corpurile de incalzire sunt radiatoare din otel si eventual aeroterme in zona scenei, prevazute cu racorduri de ½ " si 

robineti de aerisire si robineti de reglaj hidraulic. 

Necesarul de apa calda se asigura cu ajutorul boilerului cu serpentine pentru prepararea si acumularea apei calde. 

Pierderea de presiune se acopera prin pomparea agentului termic (apa calda) pe traseul turului la centrala termica cu 

ajutorul pompei de circulatie. Pe circuitul de apa calda de asemenea se prevede o pompa de circulatie. 

Alimentarea cu energie electrica 

Se estimeaza urmatoarele valori caracteristice : 

- Puterea activa : Pi = 17,00 kW 

- Puterea maxima absorbita Pa = 13,6 kW 

Alimentarea cu energie electrica se va face din firida de bransament cu cablu CYY dimensionat corespunzator, 

montat aerian. 

Distributia energiei electrice se va face de la tabloul electric prevazut la intrarea in cladire. Energia electrica este 

contorizata in BMPT cu ajutorul contoarelro de energie activa si reactiva alimentate din BMPT. 

Instalatia de iluminat interior 
Sistemul de iluminat va fi de tipul general uniform distribuit. 

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu fluorescenta cu puteri de 40W, 60W dispuse pe plafonul 

incaperilor. Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie adecvat incaperilor si se vor alimenta cu curent din dozele de 

distributie. Nivelul de iluminare asigurat va fi de minim 100 lx la nivelul pardoselilor. Pentru nivele de iluminat mai ridicate 

la nivelul birourilor se vor folosi corpuri de iluminat local cu spoturi luminoase orientabile si lampi portabile. Nivelul de 

iluminat pe masa de lucru (birou) pentru citit si scris va fi de minim 200 lucsi, in functie de necesitatile impuse de activitate. 

Iluminatul in exterior se va face cu corpuri de iluminat cu incandescenta, asigurandu-se un nivrl de iluminare de 100 

lx. Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie cerut de locul de montaj. Comanda iluminatului se va face local prin 

intrerupatoare. 

Instalatia de prize 
In fiecare incapere s-au prevazut prize bipolare pentru racordarea aparatelor electrocasnice si de birotica. prizele 

trifazate pentru motoarele si utilajele ce functioneaza cu curent trifazat vor fi legate fiecare independent prin sigurante 

tripolare adecvate din tabloul electric cu cabluri cu dimensiunile corespunzatoare.Cablurile vor fi pozate ingropate in peretii 

incaperilor fara sa se faca incalecari sau treceri pe sub sau peste cablurile de tensiune de 220V mascate si adaptate la finisajul 
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incaperii. Prizele trifazate vor fi pozate pe pereti la inaltimi de 1 m fata de pardoseala finita si vor fi prevazute cu contact de 

protectie. 

Circuitele electrice se vor realiza cu cabluri din cupru. 

Tinandu-se seama de destinatia imobilului, de amplasarea lui si de materialele din care va fi executat acoperisul, 

conform Normativul I 20-2000, este necesara construirea unei instalatii de paratrasnet de nivel normal (II). Aceasta va fi 

realizata cu un dispozitiv de captare cu amorsare, legat la o priza de pamant comuna cu instalatia de protectie impotriva 

socurilor electrice. 

Instalatia de protectie si priza de pamant 
protectia impotriva tensiunilor accidentale se va realiza prin legarea la conductorul de protectie a tuturor partilor 

metalice ale instalatiilor electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar ar putea intra printr-un defect de izolatie. Se 

vor lega contactele de protectie ale prizelor, ramele tablourilor etc. Nulul de protectie va fi distinct fata de nulul de lucru. 

Acesta va fi legat la o priza de pamant realizata din platbanda de OL-ZN 40x4 si electrozi di OL-ZN 2" si L=3m. Priza de 

pamant va fi ingropata in incinta caminului, conform Normativului I 7-2002 si STAS 12604. 

 

DURATA SI CLASIFICAREA SERVICIILOR: 

Derularea contractului pe partea de servicii va avea trei etape: 

1. Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor  

2. Proiect tehnic si detalii de executie pentru " Alimentare cu apa in comuna Calinesti-Oas,judetul Satu Mare " 

Proiect tehnic si detalii de executie pentru " Canalizare in comuna Calinesti-Oas,judetul Satu Mare " 

Proiect tehnic si detalii de executie pentru " Asfaltare drumuri in comuna Calinesti-Oas,judetul Satu Mare " 

Proiect tehnic si detalii de executie pentru " Infiintare Gradinita cu program normal in localitatea Lechinta, comuna 

Calinesti-Oas,judetul Satu Mare " 

3. Asistenta tehnica pe perioada executiei, inclusiv prezenta la fazele determinante 

 

2.DATE TEHNICE  

Studiile de fezabilitate ale investitiei aprobate de APDRP la faza cererii de finantare se pot studia la sediul autoritatii 

contractante. Solutia tehnica prevazuta in studiul de fezabilitate trebuie respectata  si in fazele ulterioare ale proiectului, 

respectiv la elaborarea documentatiei de proiectare (proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie) si la executia 

lucrarilor. 

Nu se accepta oferte alternative. 

 

3.CERINTE DE PROIECTARE 
Ofertantul va elabora, documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor mentionate in certificatul de 

urbanism, conform prevederilor legale. Obtinerea acordurilor si avizelor cade in sarcina ofertantului. 

Documentatia de proiectare în faza PT se va intocmi conform Legii nr.10/1995 – Legea calitatii, cu modificarile 

ulterioare si a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii în constructii si în functie de categoria de 

importanta a constructiei, masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte: rezistenta, stabilitate, siguranta în 

exploatare, refacerea si protectia mediului, Legea nr.50/1991, modificata si completata cu Legea nr. 453/2001- privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Norme si instructiuni tehnice în vigoare. 

 Proiectul tehnic va fi elaborat în mod clar şi va asigura informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să 

obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi 

tehnologice. De asemenea, proiectul tehnic va fi complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui 

detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor 

proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit 

în faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.  
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DESCRIEREA LUCRĂRILOR: 

    În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: 

amplasamentul, topografia, clima şi fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea, prezentarea proiectului pe 

volume, broşuri, capitole; organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.; căile de acces provizorii; 

sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive; căile de acces, căile de 

comunicaţii etc.; programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie; trasarea lucrărilor; protejarea 

lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; măsurarea lucrărilor; laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele 

care cad în sarcina sa; curăţenia în şantier; serviciile sanitare; relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana 

juridică achizitoare (investitor);  memoriile tehnice, pe specialităţi.  

 Caietele de sarcini pe specialităţi: se vor intocmi caiete de sarcini speciale care se referă la lucrări specifice. 

 Vor fi folosite pentru executia lucrarii, recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea comportării 

în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei, furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii 

diverse. 

     Caietele de sarcini vor dezvolta în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi 

prescripţii complementare planşelor. Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja 

terminate şi se organizează, în broşuri distincte, pe specialităţi. Rolul si scopul Caietelor de sarcini: 

   -descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face prezentarea lor grafică, iar în 

breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor constituente.  

   -planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe vor fi scurte şi 

cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.  

   -nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de 

performanţă calitative.  

   -detalierea aceste note şi caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se 

execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi 

aspectul final.  

   - impreună cu planşele, vor fi astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile 

lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în vederea execuţiei lucrărilor.  

   - elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri specialişti, pentru fiecare categorie 

de lucrare.  

   - forma de prezentare va fi amplă, clară, va conţine şi clarifica precizările din planşe, va defini calităţile materialelor, cu 

trimitere la standarde, va defini calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.  

   - stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări şi 

probe.  

   - Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini.  

   - Nu vor fi restrictive.  

   - Redactarea acestora va fi concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.  

   -se va prevede modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.  

   -se vor prevede măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al deşeurilor), după 

expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).  

    Conţinutul caietelor de sarcini: 

    Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, 

folosindu-se părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse 

de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.  

    Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini va cuprinde:  breviarele de calcul pentru dimensionarea 

elementelor de construcţii şi de instalaţii;  nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; proprietăţile fizice, chimice, de 
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aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 

dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;  

standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste 

şi verificări; condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc..  

Listele cantităţilor de lucrări: 

    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor, şi 

anume:  

   - centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;  

   - centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;  

   - listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a 

acestora;  

   - listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz);  

- specificaţiile tehnice.  

Graficul general de realizare a lucrării: va cuprinde succesiunea si durata de realizare a segmentelor principale caracteristice 

lucrarii. 

   Părţile desenate  

   Planurile generale:  

   - planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;  

   - planurile topografice principale;  

    - planurile de amplasare a profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor şi a recomandărilor privind 

lucrările de pământ şi de fundare;  

   - planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, 

repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/0,00, cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a 

drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;  

   - planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea în acestea a volumelor de 

terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind 

stratul vegetal, precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi 

tehnologice;  

   - planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de 

nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva 

agresivităţii solului, a coroziunii etc.;  

   - planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.  

Planşele principale ale obiectelor:  

   Fiecare obiect subteran sau suprateran va avea un număr sau un cod şi o denumire proprii, iar planşele vor fi organizate 

într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect. Planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare 

specialitate, distinct.  

Structura:  

    Va cuprinde planşele principale privind alcătuirea şi execuţia structurii pentru fiecare obiect, şi anume:  

   - planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  

   - descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind transportul, 

manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele principale. 

Instalaţiile:  

    Vor cuprinde planşele principale privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe etc., şi 

anume:  

   - planurile principale de amplasare a utilajelor;  

   - scheme principale ale instalaţiilor;  
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   - secţiuni, vederi, detalii principale; planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele 

necesare, izolaţii termice, protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor.  

Dotări şi instalaţii tehnologice.  

Dotări de pază contra incendiilor, protecţia muncii etc.:  

   - planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări etc.;  

- listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 

 

Ofertantul va sustine proiectul tehnic in fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii. Plata verificatorilor de 

proiecte cade in sarcina beneficiarului. Verificarea tehnica a Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini si Detaliilor de executie 

si intocmirea unui Referat privind verificarea de calitate, se va efectua de catre verificatori tehnici de proiecte atestati 

MLPAT/MLPTL pentru specialitatea si cerintele in cauza. Verificarea tehnica este o cerinta obligatorie pentru eliberarea 

Autorizatiei de Construire. 

 

 Ofertantul are obligatia sa intocmeasca proiectul tehnic numai cu ingineri calificati/licentiati pentru 

domeniile/specialitatile pentru care semneaza.  

 

Calitatea apei uzate menajere va fi  conform normativului NTPA 002 cu modificarile si completarile prin HG nr 352/ 

21.04.2005: 

  t = 40grade Celsius 

  PH : 6,5 – 8,5 

  CBO5  300 mg / dmc 

  CCO ( Cr ) 1  500 mg / dmc 

  NH 4+        30 mg / dmc 

  P total          5mg / dmc 

Material in suspensie : 350 mg / dmc 

Calitatea estimata  a apelor uzate vidanjate : 

 CBO5    1800mg / dmc 

 CCO ( Cr ) 1    4000 mg / dmc 

 NH4+       150 mg / dmc 

 P total     25 mg / dmc 

 Material in suspensie  600 mg / dmc 

 

Valorile limita solicitate de beneficiar pentru  indicatorii de calitate a apei uzate manajere epurate si evacuate in emisar vor fi 

conform NTPA  001 si NP 089/2003 

 CB 05     20 - 25 mg / dmc 

CCO ( Cr ) 1     70-125 mg / dmc  

 NH4+     2-3 mg / dmc  

 NO3          20 mg / dmc 

 TKN          10 - 15mg / dmc 

Materii in suspensie    35-60 mg/ dmc 

P total     2mg/dmc 

 

In cazul unor neconcordante intre parametrii tehnici indicati in studiul de fezabilitate in comparative cu cele 

prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza indicatorii din cadrul caietului de sarcini. 
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CONTINUTUL DOCUMENTATIEI 

Documentatia tehnica se va elabora cu respectarea urmatoarelor cerinte obligatorii: 

- limba de redactare: româna – cu respectarea ORD. 913/2005  

- parti scrise: redactate cu programe Word, Excell, etc. sau similare 

- parti desenate: toate partile desenate vor fi elaborate cu progam Autocad sau similar, 

- nu se accepta parti desenate scanate/sub forma de imagini(.bmp, jpg, etc.) 

- partile desenate vor cuprinde in mod obligatoriu:  

 -plan de incadrare in zona scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000 

 -planuri de situatie ale conductelor de canalizare, apa drumuri: toate se vor preda la scara 1:500 pentru faza PT  

 -profile longitudinale: scara 1:1000/100 

 -profile transversale: scara 1:50, 1:20 

 -planuri de situatie ale statiilor de pompare/repompare: scara 1:50 sau 1:20 

 -planurile si sectiunile statiei de epurare: scara 1:50 sau 1:20 

 -detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10 

 -planuri si sectiuni cladiri: 1:50 

 -planuri instalatii: 1:50 

 -schema coloanelor/izometrica: 1:50 

 

Documentatia însotita de documente de predare-primire va contine urmatoarele volume: 

- Documentatii pentru obtinere de Avize, acorduri si autorizatii– cate 4 exemplare; 

- Proiect tehnic si detalii de executie [parti scrise+parti desenate] – 6 exemplare +CD; 

 

 Ofertantul este îndreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale din teren. 

 Ofertantul castigator va primi, dupa semnarea contractului cate un exemplar original complet din studiile de 

fezabilitate, studiile geotehnice si hidrogeologice, studiile topografice. 

 Documentaţiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei şi avizări unei Comisii tehnico-economice 

instituită în acest sens de Achizitor. Observaţiile, completările şi condiţiile Comisiei tehnico-economice rezultate în urma 

analizei documentaţiilor sunt obligatorii pentru Executant, inclusiv refacerea corespunzătoare a documentaţiilor supuse 

avizării.  

 Perioada de refacere a documentaţiei nu conferă Executantului dreptul la prelungirea perioadei de execuţie.   

 Răspunderea pentru modul in care este elaborată documentaţia tehnico-economică va aparţine in exclusivitate 

Executantului.  

 După semnarea contractului, Executantul  va supune aprobării Beneficiarului orice modificare pe care intenţionează 

sa o promoveze. 

 Executantul va elabora şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, Proiectul Tehnic, Proiectul pentru 

obţinerea autorizaţiei de construire, Caietele de sarcini, Detaliile de Execuţie, Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare şi 

Cartea tehnică a construcţiei in limba romana, conform graficului fizic şi valoric ofertat. 

 

4.  DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR  

 Durata maxima de proiectare a lucrărilor:    2 luni 

 Durata maximă de execuţie a lucrărilor:     18 luni 
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5. LISTA DE CANTITATI 

 5.1. Pentru conformitatea datelor din Lista de cantităţi, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu 

TEMA DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE, iar in cazul constatării unor erori are obligaţia de a le face cunoscute Autorităţii 

Contractante. Riscurile privind cantităţile suplimentare/articole de lucrări suplimentare vor fi incluse in preturile unitare. 

 

 5.2. Listele orientative ale cantităţilor de lucrări sunt: 

Punere in opera inclusiv materiale: Obiect nr.1  ALIMENTARE CU APA 

A. TERASAMENTE SI CONSTRUCTII 

Sapatura manuala pt. Nivelare fund sant mc 960 

Sapatura mecanica cu excavatorul mc 6,720 

Sprijini de maluri mp 19,200 

Umplutura manuala nisip+imprastiere+compactare mc 1,536 

Umplutura balast cu buldo+asternere+compactare mc 6,144 

Finisarea manuala a taluzurilor 
100 

mp 
192 

Finisarea manuala a platformelor 
100 

mp 
48 

Camine tub beton d=800 mm incl. Fundatia din beton si 

aducere la cota 
buc 10 

Capace carosabile din fonta pentru camine buc 10 

Trepte OB D= 20 mm la camine buc 50 

Etansarea golurilor la trecerea conductelor prin camine buc 20 

Traversari apa buc 4 

Subtraversare drum buc 1 

Imprejmuire zona de captare (puturi si tratare) m 400 

Camine de beton  2mx2m , inclusiv fundatie din beton si 

aducere la cota 
buc 2 

Capace din fonta pentru camine buc 2 

Trepte OB D= 20 mm la camine buc 10 

Etansarea golurilor la trecerea conductelor prin camine buc 4 

B. CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA 

Cond. PEID D=110 mm , Pn 10 Bari  ml 6,000 

Hidranti subterani d=80mm buc 8 

Cismele stradale  buc 10 

Contor+dispozitiv protectie+montaj buc 1 

C. INSTALATIA HIDRAULICA   

Filtru apa m 1 

Instalatia de clorinare buc 1 

Punere in opera inclusiv materiale: Obiect nr. 2  CANALIZARE 

A. CANALIZARE 

Sapatura manuala pt nivelare fund sant mc 480 
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Sapatura mecanica cu excavatorul mc 4.800 

Sprijiniri de maluri mp 13.200 

Umplutura manuala nisip+imprastiere+compactare mc 960 

Umplutura balast cu buldozer+asternere+compactare mc 4.320 

Finisarea manuala a taluzurilor 100mp 132 

Finisarea manuala a platformelor 100mp 24 

Camine tub beton Di=0,8 m, inclusic fundatia din beton si 

aducere la cota buc 80 

Capace carosabile din fonta pentru camine buc 80 

Trepte OB D=20 mm la camine buc 560 

Etansarea golurilor la trecerea conductelor prin camine buc 160 

Traversare parau buc 4 

Subtraversare drum buc 1 

B. STATIE DE EPURARE 

Statie de epurare buc  1 

Obiect nr. 3  ASFALTARE DRUMURI (6.771 m , lc = 4,0 m) 

A. ASFALTARE  DRUM 

Sapatura in teren foarte tare mc 7,800 

Nivelare si pregatire platforma mp 5,000 

Scarificare suprafata existenta mp 5,000 

Strat Balast – 30 cm mc 8,000 

Macadam – 10 cm mc 2,480 

Piatra Sparta pe acostamente si drumuri laterale – 25 cm mc 1,150 

Competare fundatie cu blocaj din piatra bruta – 15 cm mc 2,050 

Amorsare cu emulsie catonica  mp 24,800 

Strat de legatura binder BAD 25 – 6 cm to 3,500 

Strat de uzura din beton asfaltic BA16 – 4 cm mp 24,800 

Tuburi premo D- 600 mm , L=5m buc 9 

Marcaj rutier longitudinal km 6.2 

Indicatoare de circulatie noi buc 5 

Borne hectometrice buc 68 

Semnalizare rutiera pe durata lucrarilor pct 8 

B. SANTURI SI RIGOLE 

Sapatura in teren foarte tare mc 600 

Strat ballast – 5 cm mc 30 

Pereu din piatra bruta mp 1,200 

Taluzare suprafata mp 1,200 

C. AMENAJARE TORENTI 

Sapatura in teren foarte tare mc 50 

Balast – 10 cm mc 5 

Pereu din piatra bruta  mp 50 

Beton  mc 10 

Cofraje  mp 40 
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D.ZID DE DEBLU DIN PIATRA BRUTA 

Sapatura in teren foarte tare mc 300 

Beton  mc 30 

Zidarie din piatra bruta mc 650 

Tuburi PVC d=110 mm ml 500 

Zidarie uscata in dren mc 50 

Obiect nr. 4  INFIINTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN LOC. LECHINTA 

Cladire gradinita mp 280 

Instalatii sanitare buc 1 

Instalatii termice buc 1 

Instalatii electrice buc 1 

Bazin vidanjabil buc 1 

Amenajare Teren  mp 1,220 

Imprejmuire Incinta ml 150 

 

 

 La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în vigoare, 

precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu 

prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a Legii nr. 10/1995 privind 

obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii.  

 

 

 

 6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

 Executantul are obligaţia întocmirii Caietului de sarcini pentru execuţia lucrărilor după elaborarea Proiectului tehnic 

şi detaliilor de execuţie. Caietul de sarcini pentru execuţia lucrărilor se aprobă în prealabil de Beneficiar.  

 Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor tehnico-

economice din domeniu şi Caietului de sarcini aprobat. 
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Cap. II CLAUZE  CONTRACTUALE 

(PROPUNERE) 

 

Acord Contractual 
 
Beneficiarul Comuna Călineşti-Oaş, cu sediul în localitatea Călineşti-Oaş, str. Principala, nr. 1, telefon 0261-839001, fax 

0261-839110, cod unic de înregistrare 3896860, cont trezorerie RO90TREZ54824840271XXXXX deschis la Trezoreria 

Negresti-Oas, reprezentată prin primar Copil Gheorghe; si 

Antreprenorul ..............................., cu sediul in localitatea..........................., str............................, nr........, 

tel./fax..............................., cod unic de inregistrare...................., nr. Registrul Comertului.................................., cont 

trezorerie..................................................................., deschis la Trezoreria......................... .............., reprezentat 

prin........................................................ 

 

Beneficiarul doreste executarea Lucrarii denumita “Proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii 

pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor faza PT, si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului 

pentru fiecare obiectiv) si executie lucrari pentru „Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare gradinita 

cu program normal in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare”. 

 

 

OFERTA 

Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexa care sunt parte a acestui Contract si se ofera sa execute Lucrarile 

conform prevederilor Contractului pentru valoarea de _______________________ (in cuvinte) 

___________________________________ (in cifre) (_____________________________) 

sau orice alta valoare stabilita conform Contractului. 

 

Semnatura: ___________________            Data: _________________________________ 

Numele: ______________________     Autorizat sa semneze din partea (numele                                         

antreprenorului): _____________________ 

Functia:______________________            

 

ACCEPTAREA 

Beneficiarul, prin semnatura de mai jos, a acceptat oferta Antreprenorului si este de acord cu faptul ca, pentru 

executia Lucrarilor de catre Antreprenor, va plati Antreprenorul in conformitate cu prevederile Contractului.  

 

 

Semnatura: ___________________              Data: _________________________________ 

Numele: COPIL GHEORGHE           Autorizat sa semneze din partea: COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ 

Functia:PRIMAR            
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ANEXĂ 
    Aceasta Anexa este parte a Contractului. 

    [Nota: cu exceptia articolelor pentru care au fost inserate cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va completa urmatoarele 

informatii inainte de data transmiterii ofertei sale.]  

     

Articolul _______________________________     Sub-clauza      Data ______________________ 

Documentele care sunt parte a 

Contractului, specificate in ordinea importantei 

 ..................................      1.1.1 

Documentul                 Identificarea documentului 

(a) Acordul Contractual ......................                       ___________________________ 

(b) Conditiile Speciale ......................                      ___________________________ 

(c) Conditiile Generale ......................                       ___________________________ 

(d) Specificatiile ...........................                       ___________________________ 

(e) Plansele .................................                       ___________________________ 

(f) Proiectul pe care Antreprenorul 

    a fundamentat oferta .....................                       ___________________________ 

(g) Listele de cantitati .....................                       ___________________________ 

(h) ..........................................                        ___________________________ 

(i) ..........................................                        ___________________________ 

Durata de executie , din care:               1.1.9.......        ______________________ luni 

Durata de prestare a serviciilor de proiectare                                            ______________________ zile 

Durata de executie a lucrarilor                                                                  ______________________ luni 

Legea Contractului ...........................    1.4.........               Legea Romana 

Limba ........................................     1.5........       Limba Romana 

Punerea in posesie a Santierului .............    2.1........        La Data Inceperii Executiei 

                                                                     Lucrarilor ________________ 

Persoana autorizata ..........................    3.1........        ___________________________ 

Numele si adresele reprezentantului 

Beneficiarului (daca este cunoscut)               3.2........        ___________________________ 

                                                                      ___________________________ 

Garantia de buna executie (daca exista): 

Valoare ......................................     4.4........        ___________________________ 

Forma ........................................     4.4........        _________________ (detalii) 

Cerinte pentru proiectul 

Antreprenorului (daca exista) ................    5.1........        Specificatie Clauza nr. ___ 

                                                                      ___________________________ 

Programul: 

Timpul de transmitere .....................    7.2........        In termen de 14 zile de la 

                                                                      Data Inceperii Lucrarilor 

Formatul programului ......................    7.2........        ___________________________ 

                                                                                   ___________________________ 

Suma platibila pentru nerespectarea    

Duratei de Executie ..........................    7.4........        0,06% pe zi                        

 

Perioada de notificare a 
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defectiunilor ................................     9.1&11.5              730 zile*) calculate de 

                                                                      la data mentionata in 

                                                                      instiintarea prevazuta la 

                                                                                                             Sub-clauza 8.2 

Procedura de modificare 

Preturile din Listele de Lucrari 

in regie .....................................     10.2.......       ___________________________ 

                                                                          __________________(detalii) 

Evaluarea Lucrarilor*) 

  Suma forfetara .............................                         11.1.......       __________________(detalii) 

  Suma forfetara cu grafic de plati ..........                 11.1.......       __________________(detalii) 

  Suma forfetara cu liste de cantitati .......               11.1.......       __________________(detalii) 

  Remasurare pe baza listelor de cantitati 

  din oferta .................................      11.1.......       __________________(detalii) 

  Costuri rambursabile .......................    11.1.......       __________________(detalii) 

Procentajul valorii Materialelor si 

Echipamentelor ...............................                 11.2......          Materiale ____________ 100%*) 

                                                                           Echipamente __________100%*) 

Procentul de retinere ........................    11.3......        _________________________ 

Moneda de plata ..............................    11.7......        Lei 

Rata dobanzii ................................     11.8......        ____________________% pe an 

Asigurari ....................................     14.1 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tipul de asigurare)              Valoarea asigurata)                     Excluderi) 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Lucrari, Materiale                Suma specificata 

Echipamente si onorarii       in Acord plus 15%                        __________________ 

Utilajele                               Cost total de inlocuire                  __________________ 

Antreprenorului 

Vatamarea corporala si 

Prejudicii aduse 

proprietatii tertilor             _______________________                  __________________ 

Muncitorii                        _______________________                  __________________ 

Alte asigurari*)                  _______________________                  __________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Arbitrajul 

  Reguli .....................................     15.3.......        Reguli de Arbitraj UNCITRAL*) 

                                                                    ___________________ (detalii) 

  Autoritatea de numire ......................    15.3.......        Presedintele FIDIC sau 

                                                                            reprezentantul sau*) 

                                                                    ___________________ (detalii) 

  Locul Arbitrajului .........................    15.3.......         Romania 

 ___________  

   *) Beneficiarul modifica dupa cum este cazul  
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Condiţii Generale 
Prevederi Generale 

1.1.Definiţii 

În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care 

contextul cere altfel: 

Contractul  

1.1.1 „Contract” înseamnă Acordul Contractual şi celelalte documente enumerate în Anexă. 

1.1.2 „Specificaţie” înseamnă documentul menţionat în Anexă, care include Cerinţele Beneficiarului referitoare la proiectul care urmează a 

fi elaborat de către Antreprenor, dacă există, precum şi orice Modificare adusă acestui document. 

1.1.3 „Planşe” înseamnă planşele Beneficiarului, referitoare la Lucrări, aşa cum sunt enumerate în Anexă, precum şi orice Modificare 

adusă acestor Planşe. 

Persoane  

1.1.4 „Beneficiar” înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acesteia, precum şi orice împuternicit (cu 

condiţia să existe acordul Antreprenorului). 

1.1.5 „Antreprenor” înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acesteia, precum şi orice împuternicit (cu 

condiţia să existe acordul Beneficiarului). 

1.1.6 „Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul. 

Datele, Termenele şi Perioadele 

1.1.7 „Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data situată la 14 zile după data la care Acordul Contractual intră în vigoare, sau orice 

altă dată convenită de către Părţi. 

1.1.8 „Zi” înseamnă zi calendaristică. 

1.1.9 „Durata de Execuţie” înseamnă durata de realizare a Lucrărilor menţionată în Anexă (sau prelungită conform Sub-Clauzei 7.3), 

calculată de la Data de Începere a Lucrărilor. 

Monedă şi Plăţi  

1.1.10 „Cost” înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod corespunzător de către Antreprenor, indiferent 

dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, inclusiv cheltuielile indirect sau costuri similare, dar care nu includ profitul. 

Alte Definiţii  

1.1.11 „Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri necesare execuţiei Lucrărilor, 

dar care nu includ Materialele sau Echipamentele. 

1.1.12 „Ţară” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul. 

1.1.13 „Riscurile Beneficiarului” înseamnă acele responsabilităţi enumerate în Sub-Clauza 6.1. 

1.1.14 „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment sau o circumstanţă excepţionale care nu poate fi controlată de către una din Părţi, pe care 

Partea nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită 

în mod rezonabil de către acea Parte, şi care nu poate fi atribuită celeilalte Părţi. 

1.1.15 „Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările 

permanente. 

1.1.16 „Echipamente” înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente. 

1.1.17 „Şantier” înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Beneficiar unde urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri 

prevăzute în Contract ca fiind părţi componente ale Şantierului. 

1.1.18 „Modificare” înseamnă o schimbare adusă Specificaţiilor şi/sau Planşelor (dacă există) dispusă de către Beneficiar potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 10.1. 

1.1.19 „Lucrări” înseamnă toate lucrările şi proiectele (dacă există) care urmează să fie realizate de către Antreprenor, incluzând lucrările 

temporare, precum şi orice Modificare a acestora. 

1.2Interpretări  

Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include firme şi organizaţii. 

Cuvintele care indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul. 

1.3Prioritatea Documentelor 

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Dacă între documente apar 

ambiguităţi sau neconcordanţe, Beneficiarul va emite către Antreprenor toate instrucţiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea 

înscrisă în Anexă. 

1.4Legea Legea Contractului este menţionată în Anexă. 
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1.5Comunicarea În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o 

persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba specificată în Anexă şi nu vor fi 

reţinute sau întârziate în mod nejustificat. 

1.6Obligaţii Legale Antreprenorul va respecta legile ţării în care se realizează lucrările. Antreprenorul va emite toate înştiinţările şi va plăti 

toate taxele şi alte obligaţii referitoare la Lucrări. 

Beneficiarul 

2.1Dreptul de Acces pe Şantier 

Beneficiarul va pune la dispoziţie Şantierul şi drumurile de acces spre acesta, la termenele stabilite în Anexă. 

2.2 Autorizaţii şi Acorduri 

La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistenţa necesară pentru obţinerea autorizaţiilor, acordurilor şi aprobărilor necesare 

pentru execuţia Lucrărilor.  

2.3 Instrucţiuni emise de către Beneficiar 

Antreprenorul va respecta toate instrucţiunile emise de către Beneficiar cu privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei 

tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora. 

2.4 Aprobări Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Beneficiarului sau ale reprezentantului Beneficiarului nu vor 

exonera Antreprenorul de obligaţiile sale. 

Reprezentanţii Beneficiarului 

3.1Persoana Autorizată 

 Beneficiarul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să acţioneze în numele acestuia. Această persoană 

autorizată va fi cea menţionată în Anexă sau cea notificată în alt mod Antreprenorului de către Beneficiar. 

3.2Reprezentantul Beneficiarului 

Beneficiarul va putea, de asemenea, să angajeze o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite sarcini. Persoana angajată poate fi 

menţionată în Anexă sau notificată Antreprenorului din când în când, de către Beneficiar. Beneficiarul va notifica Antreprenorului sarcinile 

şi autorităţile delegate acestui Reprezentant al Beneficiarului. 

Antreprenorul 

4.1Obligaţii Generale  

Antreprenorul va executa Lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va asigura în totalitate 

supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele Antreprenorului necesare execuţiei Lucrărilor. Se consideră că toate 

Materialele şi Echipamentele de pe Şantier sunt proprietatea Beneficiarului. 

4.2ReprezentantulAntreprenorului 

Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele 

Antreprenorului. 

4.3 Subcontractarea 

 Este interzisă subcontractarea tuturor Lucrărilor de către Antreprenor. Subcontractarea unor părţi ale Lucrărilor este posibilă numai cu 

acordul Beneficiarului. 

4.4 Garanţia de Bună Execuţie 

Dacă se menţionează în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, în termen de 14 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, o 

garanţie de bună de execuţie, în formatul şi de la o terţă parte aprobate de către Beneficiar. 

Proiectarea realizată de către Antreprenor 

5.1Proiectarea realizată de către Antreprenor 

Antreprenorul va elabora proiectul necesar execuţiei Lucrărilor în măsura în care şi aşa cum este specificat în Anexă.  

Antreprenorul va transmite Beneficiarului cu promptitudine toate proiectele elaborate. În termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va 

notifica toate observaţiile sau, dacă proiectul transmis nu este în conformitate cu prevederile Contractului, îl va respinge, cu prezentarea 

motivaţiei. Este interzisă execuţia lucrărilor cuprinse în proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, în intervalul de 14 zile de la 

transmitere, precum şi a părţilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care 

a fost respins va fi corectat şi retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate proiectele pentru care a primit observaţii, 

luând în consideraţie, acolo unde este necesar, observaţiile primite. 

5.2Responsabilitatea pentru Proiect 

Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentată şi pentru proiectul elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, 

pentru ambele fiind necesară conformitatea cu scopurile definite în Contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la 

elaborarea proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor. Beneficiarul va avea responsabilitatea pentru Specificaţii şi Planşe. 
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Riscurile Beneficiarului 

6.1Riscurile Beneficiarului 

În acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt: 

(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini, pe teritoriul Ţării 

(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, război civil, pe teritoriul Ţării  

(c) revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât personalul Antreprenorul şi alţi angajaţi ai acestuia, şi care 

afectează Şantierul şi/sau Lucrările 

(d) radiaţii ionizante, contaminări radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deşeuri nucleare rezultate din arderea 

combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietăţi periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component 

nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepţia cazului în care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material 

radioactiv; 

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze sonice şi supersonice; 

(f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în Contract; 

(g) proiectarea oricărei părţi a Lucrărilor de către personalul Beneficiarului sau de către alte persoane pentru care Beneficiarul este 

responsabil; 

(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii, care afectează Şantierul şi/sau Lucrările, care a fost imprevizibilă sau împotriva căreia unui 

antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare; 

(i) Forţa Majoră; 

(j) suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excepţia cazului în care se datorează Antreprenorului; 

(k) orice neîndeplinire a obligaţiilor de către Beneficiar; 

(l) obstacole sau condiţii fizice, altele decât condiţiile climatic întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care nu puteau fi 

prevăzute de către un antreprenor cu suficientă experienţă şi pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului; 

(m) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 

(n) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Antreprenorului aşa cum este specificat în Acordul 

Contractual; 

(o) pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren şi de a-l ocupa în 

vederea execuţiei lucrărilor permanente 

(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia defecţiunile. 

Durata de Execuţie 

7.1 Execuţia Lucrărilor  

Antreprenorul va începe Lucrările la Data de Începere a Lucrărilor, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în 

timpul afectat Duratei de Execuţie. 

7.2Programul  

În perioada menţionată în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un program al Lucrărilor în forma specificată în Anexă. 

7.3Prelungirea Duratei de Execuţie 

Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie dacă se 

înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de un Risc al Beneficiarului. 

La primirea solicitării din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către 

Antreprenor şi, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuţie. 

7.4 Întârzierea Execuţiei Lucrărilor 

Dacă Antreprenorul nu termină Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie, singura responsabilitate a Antreprenorului faţă de 

Beneficiar pentru întârziere va fi plata penalităţilor specificate în Anexă pentru fiecare zi de întârziere a finalizării Lucrărilor. 

Recepţia Lucrărilor 

8.1Terminarea Lucrărilor 

Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci când consideră că Lucrările au fost terminate. 

8.2Înştiinţarea de Recepţie 

Beneficiarul va notifica Antreprenorul când consideră că Antreprenorul a terminat Lucrările, menţionând data de terminare a acestora. De 

asemenea, Beneficiarul poate notifica Antreprenorul că Lucrările, deşi nu sunt pe deplin terminate, pot fi recepţionate, menţionând data 

recepţiei. După emiterea acestei notificări Beneficiarul va recepţiona Lucrările. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările 

neterminate şi va elibera Şantierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 9. 

Remedierea Defecţiunilor 
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9.1Remedierea Defecţiunilor  
Beneficiarul va putea oricând, înainte de data expirării perioadei menţionate în Anexă, să notifice Antreprenorul cu privire la orice 

defecţiune sau lucrare neterminată. Antreprenorul va remedia, fără costuri pentru Beneficiar, orice defecţiuni datorate faptului că proiectul 

Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt în conformitate cu prevederile 

Contractului. 

Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea 

lucrărilor neterminate într-o perioadă rezonabilă de timp de la notificarea Beneficiarului va îndreptăţi Beneficiarul să efectueze toate 

lucrările necesare, pe cheltuiala Antreprenorului. 

9.2Desfacerea şi Testarea 

Beneficiarul poate emite instrucţiuni referitoare la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în 

urma unei desfaceri şi/sau testări, proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile 

Contractului, Antreprenorul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 

10.2. 

Modificări şi Revendicări 

10.1 Dreptul de a Modifica 

Beneficiarul poate da instrucţiuni de Modificare. 

10.2 Evaluarea Modificărilor 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

a) la o sumă forfetară convenită între Părţi, sau 

b) unde este cazul, la preţurile din Contract, sau 

c) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, sau 

d) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Beneficiarul le consideră adecvate; 

e) la preţurile de lucrări în regie stabilite în Anexă pentru care Antreprenorul va ţine evidenţa orelor de forţă de muncă şi de Utilaje ale 

Antreprenorului, precum şi a Materialelor utilizate, dacă Beneficiarul emite instrucţiuni în acest sens. 

10.3 Notificarea Promptă  

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau 

împiedica execuţia Lucrărilor, sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile 

pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare 

va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile rezonabile. 

10.4 Dreptul la Revendicare 

Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile Beneficiarului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata 

acestor Costuri. 

Dacă, urmare a Riscurilor Beneficiarului, este necesară o schimbare a Lucrărilor, acesta va fi considerată o Modificare. 

10.5 Procedura deModificare şi Revendicare 

În termen de 28 de zile de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Antreprenorul va transmite 

Beneficiarului un borderou detaliat al valorii Modificărilor şi revendicărilor. Beneficiarul va verifica şi, dacă 

va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către Antreprenor. În situaţia în care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Beneficiarul va 

stabili valoarea. 

Preţul Contractului şi Plata 

11.1 Evaluarea Lucrărilor  

Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Anexă, cu condiţia respectării prevederilor Clauzei 10. 

11.2 Situaţii Lunare de Lucrări 

La intervale lunare, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata următoarelor: 

a) valoarea Lucrărilor executate 

b) procentul specificat în Anexă din valoarea Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier la o dată rezonabilă 

luând în considerare orice suplimentări sau deduceri care pot fi cuvenite. 

Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plată care să cuprindă sumele la care se consideră îndreptăţit. 

11.3 Plăţi Interimare  

În decurs de 28 de zile de la transmiterea fiecărei situaţii lunare de plată, Beneficiarul va plăti Antreprenorului suma specificată în situaţia 

de plată a Antreprenorului din care se scade suma reţinută prevăzută în Anexă şi orice sumă pentru care Beneficiarul şi-a motivat 

dezacordul. Beneficiarul nu va fi condiţionat de nici o sumă pe care o considera anterior ca fiind datorată Antreprenorului. 
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Beneficiarul poate sista plăţile interimare până la primirea garanţiei de bună execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4 (dacă există). 

11.4 Plata Primei Jumătăţi a Sumei Reţinute 

Prima jumătate a sumei reţinute trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen de 14 zile de la emiterea înştiinţării prevăzute 

în Sub- Clauza 8.2. 

11.5 Plata Celei de a Doua Jumătăţi a Sumei Reţinute 

Partea rămasă din suma reţinută trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 

în Anexă, sau după remedierea defecţiunilor semnalate şi terminarea lucrărilor rămase de executat, toate aşa cum sunt descrise în Sub-

Clauza 9.1, dacă acestea nu sunt executate la termenul din Anexă. 

11.6 Plata Finală 

 În termen de 42 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prezentate în Sub-Clauza 11.5 de mai sus, Antreprenorul trebuie să trimită 

Beneficiarului situaţia finală de lucrări împreună cu toată documentaţia necesară pentru a da posibilitatea Beneficiarului să stabilească 

valoarea finală a contractului. 

În termen de 28 de zile de la transmiterea situaţiei finale de lucrări, Beneficiarul va plăti Antreprenorului sumele datorate. Dacă 

Beneficiarul nu va fi de acord în totalitate cu situaţia finală de lucrări prezentată de Antreprenor, va trebui să specifice motivele pentru care 

nu este de acord cu plata integrala atunci când face plata. 

11.7 Moneda de Plată 

 Plăţile vor fi făcute în moneda specificată în Anexă. 

11.8 Întârzieri în Efectuarea Plăţii 

Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii de către Beneficiar, care depăşeşte termenul de plată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata dobânzii 

cu procentul stipulat în Anexă aplicat la suma neplătită. 

Neîndeplinirea Obligaţiilor 

12.1 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Antreprenor 

Dacă Antreprenorul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuşeşte să 

ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere, şi, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile Contractului, 

Beneficiarul poate emite o înştiinţare ce referire la această Sub-Clauză, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite. 

Dacă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării emise de către Beneficiar, Antreprenorul nu ia toate măsurile posibile de remediere a 

neîndeplinirii  obligaţiilor, Beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După 

reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele, Echipamentele şi toate Utilajele Antreprenorului 

specificate de Beneficiar în a doua înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 

12.2 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Beneficiar 

Dacă Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile 

Contractului, Antreprenorul poate emite o înştiinţare cu referire la această Sub-Clauză prin care să specifice neîndeplinirea obligaţiilor. 

Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 7 zile de la data la care Beneficiarul a primit înştiinţarea, Antreprenorul 

poate suspenda execuţia tuturor Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora. 

Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 28 de zile de la data la care Beneficiarul primeşte înştiinţarea 

Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După reziliere 

Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul. 

12.3 Insolvabilitatea 

Dacă una dintre Părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa oricărei legi aplicabile, cealaltă Parte poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze 

Contractul imediat. După reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilităţii sale, toate 

Utilajele Antreprenorului specificate de către Beneficiar în înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 

12.4 Plata la Rezilierea Contractului 

După reziliere, Antreprenorul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate 

pe Şantier în mod rezonabil, cu următoarele corecţii: 

a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4; 

b) orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit; 

c) o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au  rămas neexecutate la data rezilierii Contractului la care 

Beneficiarul este îndreptăţit, dacă Beneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3; 

d) Costul suspendării şi demobilizării împreună cu o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au rămas 

neexecutate la data rezilierii Contractului la care Antreprenorul este îndreptăţit dacă Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-

Clauzelor 12.2 sau 12.3; 
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Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului. 

13.1 Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări 

Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de Lucrări de la Data Începerii până la data înştiinţării Beneficiarului 

făcută conform prevederilor Sub-Clauzei 8.2. După această dată responsabilitatea vafi transferată Beneficiarului. Dacă se produc pierderi 

sau sunt aduse daune Lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât Lucrările 

să fie conforme cu prevederile Contractului. 

Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului, Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, 

agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi Antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrărilor şi 

pentru toate revendicările sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenţa sau din vina Antreprenorului, 

agenţilor sau angajaţilor săi. 

13.2 Forţa Majoră  

Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă 

Parte imediat. 

Dacă este necesar, Antreprenorul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage 

Utilajele Antreprenorului de pe Şantier. 

Dacă această situaţie continuă timp de 84 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o înştiinţare de reziliere a Contractului care va 

intra în vigoare în termen de 28 de zile de al data transmiterii înştiinţării. 

După rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate şi a 

Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier, cu următoarele corecţii: 

a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4 

b) Costul suspendării şi demobilizării 

c) Orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit. 

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului. 

Asigurări 

14.1Obiectul Asigurării 

Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare asigurări în numele ambelor Părţi pentru: 

a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Antreprenorului, 

b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor 

acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Antreprenor, incluzând responsabilităţile Antreprenorului pentru daune aduse 

proprietăţii Beneficiarului, alta decât Lucrările,  

c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului 

Antreprenorului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa Beneficiarului, a oricărui reprezentant al Beneficiarului 

sau a angajaţilor acestora. 

14.2 Reglementări  

Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate în Anexă. Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de 

către Beneficiar. 

Antreprenorul va furniza Beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite. 

Toate plăţile primite de la societăţile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse Lucrărilor vor fi păstrate în comun de către Părţi şi 

utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile. 

14.3 Omisiunea Asigurării  

Dacă Antreprenorul omite să facă sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările menţionate în Sub-Clauzele anterioare, sau dacă nu 

reuşeşte să aducă dovezi satisfăcătoare, poliţe sau chitanţe, Beneficiarul poate, fără a-i fi prejudiciat alt drept sau măsură corectivă, să facă 

asigurările necesare, să plătească primele de asigurare cuvenite şi să recupereze valoarea sumelor 

plătite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului. 

Soluţionarea Disputelor 

15.1Adjudecarea  

Dacă nu se rezolvă pe cale amiabilă, orice dispută sau divergenţă apărută între Antreprenor şi Beneficiar decurgând din Contract sau în 

legătură cu acesta, inclusiv orice evaluare sau altă decizie a Beneficiarului va fi supusă de către oricare dintre Părţi pentru adjudecare, în 

conformitate cu Regulile pentru Adjudecare anexate (Regulile). Adjudecatorul va fi orice persoană agreată de către Părţi. În caz de 

dezacord, adjudecatorul va fi numit în conformitate cu Regulile. 

15.2 Înştiinţarea de Nemulţumire 
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Dacă o Parte nu este mulţumită de decizia adjudecatorului sau dacă nu s-a emis nici o decizie în perioada de timp stabilită prin Reguli, 

Partea respectivă poate transmite, în termen de 28 de zile de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii deciziei, o 

înştiinţare de nemulţumire cu referire la această Sub-Clauză. Dacă nu se transmite nici o înştiinţare de nemulţumire în perioada de timp 

specificată, decizia va fi definitivă şi obligatorie pentru Părţi. Dacă se transmite o înştiinţare de nemulţumire în  perioada de timp 

specificată, decizia va fi obligatorie pentru Părţi care o vor 

pune în aplicare fără întârziere până când decizia adjudecătorului va fi revizuită, dacă va fi revizuită, de un arbitru. 

15.3 Arbitrajul  

O dispută care a făcut obiectul unei înştiinţări de nemulţumire va fi soluţionată definitiv de un singur arbitru conform regulilor specificate 

în Anexă. Dacă nu se ajunge la un acord pentru numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competentă specificată în Anexă. 

Audierile vor fi ţinute în locul stabilit în Anexă şi în limba menţionată la Sub-Clauza 1.5. 

 
 

 

Acordul Adjudecatorului 

    Identificarea proiectului:  

    _____________________________________________________________________________  

    ("Proiectul")  

    Numele si adresa Beneficiarului:  

    _____________________________________________________________________________  

    ("Beneficiarul")  

    Numele si adresa Antreprenorului:  

    _____________________________________________________________________________  

    ("Antreprenorul")  

    Numele si adresa Adjudecatorului:  

    _____________________________________________________________________________  

    ("Adjudecatorul")  

    Avand in vedere ca Beneficiarul si Antreprenorul au incheiat un contract ("Contractul") pentru executarea Proiectului si 

doresc sa numeasca un Adjudecator care sa actioneze ca adjudecator in conformitate cu Regulile de Adjudecare ["Regulile"].  

    Beneficiarul, Antreprenorul si Adjudecatorul convin asupra urmatoarelor:  

   1. Regulile si prevederile din Contract referitoare la disputa vor fi parte a acestui Acord.  

   2. Adjudecatorului i se va plati:  

    Un onorariu lunar in valoare de _________________________________________ pe luna calendaristica (unde este 

aplicabil)  

    Un onorariu zilnic in valoare de _________________________________________  

    Cheltuielile (incluzand costul apelurilor telefonice, taxelor de curier, fax si telex legate de indatoririle sale; toate 

cheltuielile de calatorie rezonabile si necesare, cazarea la hotel si masa precum si alte cheltuieli directe de transport).  

    Vor fi necesare chitantele pentru toate cheltuielile.  

   3. Adjudecatorul este de acord sa actioneze ca adjudecator conform Regulilor si a informat Partile de orice relatie 

anterioara sau existenta cu Partile sau alte aspecte care au legatura cu Proiectul.  

   4. Acordul va fi guvernat de legislatia din _________________________________  

   5. Limba Acordului va fi ____________________________________________________  

    SEMNAT DE ___________________________________________________________________  

    Pentru si in numele Beneficiarului in prezenta  

    Martorului __________________________________________________________________  

    Nume ________________________________________________________________________  

    Adresa ______________________________________________________________________  

    Data ________________________________________________________________________  
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      SEMNAT DE ___________________________________________________________________  

    Pentru si in numele Antreprenorului in prezenta  

    Martorului __________________________________________________________________  

    Nume ________________________________________________________________________  

    Adresa ______________________________________________________________________  

    Data ________________________________________________________________________  

   

    SEMNAT DE ___________________________________________________________________  

    Pentru si in numele Adjudecatorului in prezenta  

    Martorului __________________________________________________________________  

    Nume ________________________________________________________________________  

    Adresa ______________________________________________________________________  

    Data ________________________________________________________________________  
 

Condiţii Speciale obligatorii pentru Forma Scurtă de Contract 
 

Clauza Prevederi 

Clauza 2 - Beneficiarul 

Sub-Clauza 2.2 – Autorizaţii şi permise 

La sfârşitul Sub-Clauzei 2.2 se adaugă următoarele: 

„Beneficiarul va obţine autorizaţia de construire pentru execuţia Lucrărilor.” 

 

Clauza 3 - Reprezentanţii Beneficiarului 

Sub-Clauza 3.2 – Reprezentantul Beneficiarului 

Se şterge Sub-Clauza 3.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 

„Beneficiarul va numi o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a Lucrărilor. Beneficiarul 

poate numi de asemenea o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Aceste persoane pot fi 

nominalizate în Anexă, sau desemnate uneori de Beneficiar printr-o înştiinţare către Antreprenor. Beneficiarul va înştiinţa 

Antreprenorul despre autoritatea şi îndatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentanţilor Beneficiarului.” 

 

Clauza 4 - Antreprenorul 

Sub-Clauza 4.3 - Subcontractarea 

După primul paragraf al Sub-Clauzei 4.3 se adaugă următoarele: 

„În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi Subantreprenori, la semnarea Acordului 

Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizaţi 

în ofertă. Acesta contracte vor fi în concordanţă cu termenii ofertei şi vor constitui anexe la Contract. 

Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din Subantreprenorii nominalizaţi în ofertă fără acceptul prealabil 

al Inginerului.” 

 

Sub-Clauza 4.4 – Garanţia de Bună Execuţie 

Se şterge Sub-Clauza 4.4 şi se înlocuieşte cu următoarele: 

„Antreprenorul va furniza Beneficiarului, cu 15 zile înainte de data intrării în vigoare a Acordului, o Garanţie de Bună 

Execuţie în formatul şi emisă de o terţă parte aprobate de Beneficiar, dacă acest lucru este prevăzut în Anexă. 

Beneficiarul va elibera / restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează: 

i. 70% din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la 
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Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună 

Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

ii. 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a 

formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie.” 

 

Clauza 5 – Proiectarea realizată de către Antreprenor 

Sub-Clauza 5.1 – Proiectarea realizată de către Antreprenor 

La sfârşitul primei propoziţii a Sub-Clauzei 5.1 se introduc următoarele: 

„Proiectul Antreprenorului va fi verificat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către un specialist verificator de 

proiecte atestat ale cărui nume şi calificări vor fi supuse Beneficiarului spre aprobare.” 

 

Clauza 8 – Recepţia lucrărilor 

Sub-Clauza 8.2 –Înştiinţarea de recepţie 

Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 8.2 [Înştiinţarea de recepţie] şi se înlocuieşte cu următoarele : 

„Beneficiarul va proceda la recepţia Lucrărilor potrivit Legilor în vigoare şi va înştiinţa Antreprenorul de decizia sa de a 

recepţiona Lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie a Lucrărilor.” 

 

Clauza 9 – Remedierea defecţiunilor 

Sub-Clauza 9.1 – Remedierea defecţiunilor 

Se înlocuieşte primul paragraf al Sub-Clauzei 9.1 cu următoarele: 

„În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite în Anexă, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire 

la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 

Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecţiuni datorate faptului că proiectul 

Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.” 

 

Clauza 11 – Preţul Contractului si plata 

Sub-Clauza 11.2 – Situaţii lunare de Lucrări 

La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 11.2 se adaugă următoarele: 

„însoţită de facturile corespunzătoare.” 

Sub-Clauza 11.3 – Plăţi interimare 

Pe al doilea rând al primului paragraf, după „situaţii de lucrări” se introduc următoarele: 

„însoţită de facturile corespunzătoare.” 

Sub-Clauza 11.6 - Plata finală 

Pe rândul patru al primului paragraf, după „situaţie finală de lucrări” se introduc următoarele: 

„însoţită de facturile corespunzătoare.” 

Sub-Clauza 11.8 – Întârzieri în efectuarea plăţilor 

La sfârşitul Sub-Clauzei 11.8 se introduc următoarele: 

„Beneficiarul va plăti această dobândă pe baza unei facturi emisă de către Antreprenor.” 
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Condiţii Speciale suplimentare pentru Forma Scurtă de Contract 
 

 

Clauza Prevederi 

Clauza 1.1 – Definitii 

Sub-Clauza 1.1.7. „Data de Începere a Contractului/Lucrărilor” înseamnă data ordinului administrativ de incepere a 

contractului/lucrarilor. 

 

Clauza 10 – Modificări şi Revendicări 

Sub-Clauza 10.6 - Cheltuielile diverse si neprevazute 

Cheltuielile diverse si neprevazute se vor atribui prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare, in limita fondurilor aprobate prin contractul de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. 

 

Clauza 11 – Preţul Contractului şi Plata 

Sub-Clauza 11.3 – Plati iterimare 

Platile se vor efectua in 5 transe, conform contractului de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. 

Sub-Clauza 11.9 – Ajustarea pretului 

Ajustarea pretului contractului se va face in conditiile prevazute de art. 97 din HG 925/2006 si in limita bugetului aprobat 

prin contractul de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. 

 

Clauza 12 – Neindeplinirea contractului 

Sub-Clauza 12.4 – Plata la rezilierea contractului  

e) Beneficiarul isi rezeva dreptul de a renunta in orice moment la contract, in situatia in care, din motive imprevizibile 

survenite dupa data incheierii contractului, s-a pierdut finantarea, operatorul economic avand dreptul de a solicita doar 

contravaloarea lucrarilor executate pana la acea data. 

 

 
NOTA : Se solicita semnarea si stampilarea contractului pe fiecare pagina;  

Eventualele modificari ale clauzelor contractuale se vor solicita in perioada “clarificarilor”. 
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Cap.  III     FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Denumire: Comuna Călineşti-Oaş  

Adresă: str. Principala, nr. 1,  judetul Satu Mare  

Localitate: Calinesti-Oas  Cod poştal: 

447070 

Ţara: România 

Persoana de contact/Responsabil legal de proiect: 

 Copil Gheorghe 

Telefon: 0261-839001 

 

E-mail: primariacalinestioas@yahoo.com  Fax: 0261-839110 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): nu este cazul .  

 

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 

 agenţii naţionale 

X  autorităţi locale  

□ alte institutii guvernate de legea publică 

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 

□ altele (specificaţi) 

□ servicii publice centrale 

□ apărare 

□ ordine publică/siguranţă naţională 

□ mediu  

□ economico-financiare 

□ sănătate 

□ construcţii şi amenajarea teritoriului 

□ protecţie socială 

□ cultură, religie şi actv. recreative 

□ educaţie 

□ activităţi relevante 

□ energie 

□ apă 

□ poştă 

□ transport 

X altele: servicii generale ale administratiei publice 

 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante       

    DA □         NU X 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: X la adresa mai sus menţionată 



 ROMÂNIA               

APDRP 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ,  JUDETUL SATU MARE 

UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare 

gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, 

 judetul Satu Mare 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 33 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

                                                                              X  altele:  

    ● In baza art.60 alin.2/OUG 34/2006, Autoritatea contractanta solicita: Corespondenta dintre autoritatea contractanta si 

operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului se va face in scris, obligatoriu prin fax sau 

optional prin Posta Romana sau curierat. 

    ● In baza art.62 alin.2/OUG 34/2006 : Confirmarea de primire din partea operatorilor economici este obligatorie si se va 

face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii contractante, prin retransmiterea in maximum 24 ore a paginii 

nr.1 primite, cu numarul de inregistare de intrare de la operatorul economic.  

      ● Se pune la dispozitie Studiul de fezabilitate aprobat de catre APDRP. Solutia tehnica aprobata la faza studiului de 

fezabilitate nu poate fi modificata de catre ofertant. Studiului de fezabilitate poate fi studiat la sediul autoritatii contractante 

pe suport de hartie, acesta nefiind atasat la documentatia de atribuire in format electronic din motive tehnice, astfel cum 

rezulta din nota justificativa ce face parte integranta din dosarul achizitiei.  

    ● Operatorii economici care  doresc sa participe la procedura vor transmite o „Scrisoare de interes” cu datele de 

identificare ale societatii si datele persoanei de contact.  

    ● Autoritatea contractanta va transmite prin fax, la numarul indicat de operatorii economici in „Scrisoarea de interes” a 

acestora, toate clarificarile, modificarile sau comunicarile.     

    ●  Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 12.10.2009, ora 12 

    ●  Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 14.10.2009, ora 16 

 

I.c. Cai de atac :  

Eventualele contestatii se pot depune: 

   - la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; 

   - la autoritatea contractanta si apoi la instanta judecatoreasca competenta. 

Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către 

contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. 

 

Instituţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiilor 

Denumire: Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor 

Adresă: str Stavropoleos nr.6, Sector 3 

Localitate:    Bucuresti                                             Cod poştal: 030084                      Ţara:Romania 

E-mail: office@cnsc.ro                                            Telefon: 021-310 46 41 

Adresă internet:   www.cnsc.ro                                Fax:       021- 310 46 42 

Denumirea instantei competente: Tribunalul Satu Mare – Sectia contencios administrativ si fiscal 

Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 8, cod postal 440037                         Telefon: 0261-716375 

Localitatea: Satu Mare, jud. Satu Mare, Romania                              Fax: : 0261-713760 

 

I.d. Sursa de finanţare: 

Proiect finantat prin programul FEADR, Masura 322 – 

"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale" in baza contractului de finantare 

C322040863200013/17.06.2009 incheiat intre APDRP si 

Comuna Calinesti-Oas, jud. Satu Mare 

 Proiect/program finanţat din fonduri comunitare:   

„Programul FEADR”          

   DA  X              NU □ 

 

 

 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumirea contractului: Proiectare si executie alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare gradinita 

http://www.cnsc.ro/
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cu program normal in comuna Calinesti-Oas, judetul Satu Mare  

II. 1.2) Tipul contract si locatia lucrarii  

(a) Lucrări                         X     (b) Produse               □     (c) Servicii              □                 

 

Execuţie                              □ 

Proiectare şi execuţie        X  
Realizare prin orice mijloace     

corespunzătoare cerinţelor specificate de  

autoritate contractantă                       □ 

Cumpărare                □              

Leasing                     □         

Închiriere                  □  

Cumpărare în rate     □ 

 

Categoria serviciului     

2A    □  

2B    □ 

 

 

Principala locaţie a lucrării:    

Comuna Calinesti-Oas, jud. Satu Mare 

Principalul loc de livrare: 

 

Principalul loc de prestare: 

Amplasament: Comuna Calinesti-Oas, jud. 

Satu Mare  
 

Cod   CPV:  

  45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa; 

  45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale; 

  45252100-9 Lucrari de constructii de statii epurare;  

  45233000-9 Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a drumurilor; 

  45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri; 

  71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie; 

  71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;  

  71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport; 

  71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică. 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 

Contract de achiziţie publică:   x 

Încheierea unui acord cadru:   □ 

II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică este de maxim 20 luni, din care: 

a) durata serviciilor de proiectare este de maxim 2 luni si asistenta tehnica din partea proiectantului se acorda pe toata 

durata executiei lucrarii; 

b) durata de executie a lucrarilor este de maxim 18 luni de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a 

lucrarilor. 

II.1.5) Informaţii privind acordul cadru : Nu este cazul 

II.1.6) Divizare pe loturi:  

  DA  □       NU   X 

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU X                                 

  II.1.8)  Valoarea maximă contractată este de 8.009.736 lei fără TVA.  

a) Valoarea maxima a contractului pentru serviciile de proiectare este de 264.267 lei fara TVA, din care: 

- Valoarea maxima a contractului pentru serviciul de proiectare alimentare cu apa este de 36.984 lei fara TVA; 

- Valoarea maxima a contractului pentru serviciul de proiectare canalizarea si statie de epurare este de 98.782 lei 

fara TVA; 

- Valoarea maxima a contractului pentru serviciul de proiectare drumuri este de 108.500 lei fara TVA; 

- Valoarea maxima a contractului pentru serviciul de proiectare gradinita este de 20.000 lei fara TVA; 

b) Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari este de 7.745.469 lei fara TVA, din care: 

- valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari de alimentare cu apa este de 1.114.734 lei fara TVA; 
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- valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari de canalizarea si statie de epurare este de 2.247.443 

lei fara TVA; 

- valoarea maxima a contractului pentru executia de asfaltare drumuri este de 3.523.354 lei fara TVA;  

- valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari de infiintare gradinita este de 859.938 lei fara TVA; 

 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total   prestari  servicii de proiectare:    

 Se solicita oferta pentru proiectul integrat pe urmatoarele actiuni :  

a) Alimentare cu apa;  

b) Canalizare si statie de epurare; 

c) Asfaltare drumuri; 

d) Infiintare gradinita cu program normal; 
             Pentru fiecare actiune se vor elabora :  

- Proiecte  tehnice, 

- Detalii  de executie,  

- Documentatii pentru obtinerea   acordurilor, avizelor si autorizatiilor faza PT,  

      - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarii. 

II.2.2) Total executie lucrari: 

 Se solicita oferta pentru proiectul integrat pe urmatoarele actiuni:  

a) Alimentare cu apa;  

b) Canalizare si statie de epurare; 

c) Asfaltare drumuri; 

d) Infiintare gradinita cu program normal. 
NOTA: Nu se accepta oferte partiale ale proiectului integrat.  

II.2.3) Opţiuni (dacă există)                                                                  DA □        NU  X  

 

 

II.3. Condiţii specifice contractului  

II.3.  Alte condiţii particulare referitoare la contract 

(dupa caz)  

II.3.1. Contract rezervat  

(dacă DA scurtă descriere) 

         DA  □                                    NU X 

       

         DA  □                                    NU X 

 

II.3.2. Altele   

 

         DA  X                                     NU  

 Garantia de participare este in cuantum de 160.000 lei. 

 Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara 

TVA.  

 cheltuielile diverse si neprevazute se vor atribui prin 

procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 

de participare; 

NOTA: IMM –urile beneficiaza de reducere 50% la garantia de 

participare si garantia de buna executie.  

 

 

III: PROCEDURA 

III.1) Procedura selectată 



 ROMÂNIA               

APDRP 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ,  JUDETUL SATU MARE 

UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare 

gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, 

 judetul Satu Mare 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 36 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

Licitaţie deschisă                           X 
Licitaţie restrânsă                            □ 

Licitaţie restrânsă   accelerată         □ 

Dialog competitiv                            □ 

Negociere cu anunţ de participare              □   

Negociere fără anunţ de participare            □                                                  

Cerere de oferte                                          □  

Concurs de soluţii                                       □ 

 

III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  X 

III.3)  In caz de neadjudecare, autoritatea contarctanta va organiza o noua procedura in baza art. 110 alin. 1  lit a) si alin. 2 / 

OUG 34 /2006 , daca sunt indeplinite conditiile legale .  

 

III.4) Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică : 

a) Nediscriminarea 

b) Tratamentul egal 

c) Recunoaşterea reciprocă 

d) Transparenţa 

e) Proporţionalitatea 

f) Eficienţa utilizării fondurilor publice 

g) Asumarea răspunderii 

III.5.) Legislaţia aplicată: 

– OUG  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

– HG 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achizitie publica din OUG  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

– OUG 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 

– OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică 

– ORDIN Nr. 175/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a 

atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune  de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii – modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate 

– OUG 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

– HG 895/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice 

– HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

– ORDINUL Preşedintelui ANRMAP 26/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului 

de atribuiré a contractului de achiziţie publică 

– HG 1072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

– HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii; 

– ORDIN MDLPL 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” 

– LEGEA 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întrprinderilor mici şi mijlocii; 
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– HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a 

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;   

– HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNSC;  

– LEGEA nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;  

– LEGEA nr. 215/2001 Legea administraţiei publice cu modificările ulteriore; 

– LEGEA nr. 500/2002 privind finanţele publice;  

– OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;  

– LEGEA nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă;  

– HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;  

– HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 319/2006;  

– LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

– LEGEA 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile 

ulterioare;Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991; 

–  LEGEA nr. 51/2006 privind serviciile publice locale (intrată în vigoare în data de 21 martie 2007) – lege 

generală; 

– Legislaţia relevantă privind drumurile şi podurile, inclusiv O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

– Legislaţia relevantă privind serviciile de alimentarea cu apă şi de canalizare, inclusiv LEGEA nr. 241/2006 

privind serviciile de alimentarea cu apă şi de canalizare, Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

– ORDIN nr. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare; 

– HOTĂRÂRE nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2007-2013; 

III. 6. Participanti la procedura :  

a) Pot participa la procedura, operatori economici, persoane fizice sau juridice in calitate de ofertant unic, asociati, 

subcontractanti sau sustinatori ai ofertantului;  

b) Operatorii economici in calitate de asociati vor face dovada indeplinirii tuturor criteriilor de calificare stabilite prin 

capitolul V din Fisa de date.  

NOTA : Neindeplinirea conditiilor de la punctul b va duce la excluderea din procedura. 

IV. Documente de participare la procedura:  

Persoana împuternicită de ofertant de a participa la deschidere va prezenta într-un dosar separat de oferta următoarele 

documente :        

                   ● Împuternicire  – original  - Formular IV/1; 

                   ● B.I. / C.I. / paşaport – copie; 

                 ●Garanţia de participare – in cuantumul stabilit. Se poate depune prin : 

            • Scrisoare de Garanţie Bancară - Formular IV/2- original sau  

            • Scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari- original sau 

              • Chitanţă emisă de caseria autorităţii contractante (pentru sume mai mici de 5000 lei)- original sau  

                                      • Ordin de plată – confirmat de  banca emitentă - original. 

                    ● Scrisoare de înaintare – original - Formular IV/3. 

                    ● Declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul are calitatea de IMM sau documente emise de institutii abilitate 

prin care sa se faca dovada ca SC este IMM. 

 NOTA: a) Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat si 
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legalizate. 

                    b) ATENTIE !! Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca impreuna indeplinesc 

conditiile de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca “asocierea” sa nu beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor. Ca 

urmare, in cazul in care se asociaza doua sau mai multe IMM-uri ofertantii vor prezenta si un centralizator cu datele 

(parametrii de identificare ca IMM). 

                   c)  Daca in urma “asocierii”, oricare ofertant depaseste parametrii de IMM, iar garantia este depusa in 

cuantum de 50%, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila. 

 

V. CRITERII DE CALIFICARE   

 

Detalii Solicitari 

a) Situaţia personală a a ofertantului 

 

           Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

 

  ☺Cerinte obligatorii: 

        ♦ Declaratie privind calitatea de participant la procedura - 

Formular V/a1; 

         ♦ Acorduri/contracte de asociere, acorduri/contracte de 

subcontractare (dacă este cazul) - se va marca de ofertant Formular 

V/a 2; 

 NOTA:●autoritatea contractanta solicita legalizarea 

asocierii/subcontractarii numai in cazul in care oferta este castigatoare; 

             ● se solicita nominalizarea liderului de asociatie; 

             ● se solicita pastrarea asocierii pe toata durata executiei  

contractului de achizitie publica; 

             ● acceptul ca decontarile se vor face pe liderul de asociatie. 

        ♦ Angajament ferm – forma autentica (daca este cazul)- Formular 

V/a 3. 

        ♦ Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  de art. 181 

din OUG  34/2006 - Formular V/a 4; 

         ♦ Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu 

Formularul V/a 5 - Declaratie privind eligibilitatea sau Prezentarea a 

orice document considerat edificator în ţara de origine sau în ţara în care 

ofertantul/candidatul este stabilit, prin care demonstreaza faptul ca nu se 

încadrează în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din OUG 

34/2006, cum ar fi Certificate, caziere judiciare sau alte documente 

echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectiva. 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit 

ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate 

mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute 

la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractantă va accepta 

declaraţia pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectiva nu exista 

prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o 

declaraţie autentică data în fata unui notar, a unei autorităţi 

administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are 

competente în acest sens. 

 

Declaratiile vor fi insotite de cazierul fiscal si de certificatele 



 ROMÂNIA               

APDRP 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ,  JUDETUL SATU MARE 

UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare 

gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, 

 judetul Satu Mare 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 39 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 

impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale: 

        ♦ Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-eliberat de 

Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat 

(buget consolidat) - se va marca de ofertant Formular V/a 6 . 

        ♦ Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de 

Primărie pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare - 

se va marca de ofertant Formular V/a 7 . 

         

Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data deschiderii 

ofertelor . 

 

OBSERVATII:   • Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată ( amânări, eşalonări, rambursari 

de TVA etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au 

respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor si se prezinta documente justificative. 

                             • Certificatele constatatoare vor fi depuse obligatoriu in original sau copie legalizata. Autoritatea 

contractanta accepta copii ale acestora daca in deschidere se prezinta originalele. Presedintele comisiei va 

consemna acest lucru pe copiile documenetelor. 

 

 

 

Detalii Solicitari 

b). Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

 

                 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

 

☺ Cerinte obligatorii: 

       ♦ Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerţului - copie certificată pentru conformitate 

cu originalul, cu semnătură şi ştampilă; 

       ♦ Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă instanţa competentă (cu cel mult 30 

de zile înainte de depunerea ofertei), în original sau copie 

legalizata, din care să rezulte că domeniul de activitate al 

ofertantului corespunde obiectului procedurii si ca nu sunt 

inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 

privind reorganizarea sau procedura lichidarii judiciare 

(faliment) sau ca societatea se afla in incapacitate de plata; 

 Se va marca de ofertant Formular V/b 1, 2. 

 

Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data 

deschiderii ofertelor . 

 

Detalii 

 

Solicitari 
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 c). Situaţia economico-financiară. 

 
         Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

 

☺ Cerinte obligatorii: 

      ♦ Bilanţul contabil pe ultimii trei ani (31.12.2006, 31.12.2007 si 

31.12.2008), însoţit de contul de profit şi pierdere, vizat si inregistrat la 

organele competente, in copie legalizata. 

        ♦ Profitul net pe ultimul an sa fie pozitiv.    

        ♦ Lichiditatea generala pe ultimul an sa fie de cel putin 100%.  

        ♦ Scrisoare de confirmare de fonduri in valoare de 1.600.000 lei, 

valabila pe toata durata executarii contractului ;  

Sau 

        ♦ “Angajament ferm” al unei persoane fizice sau juridice, daca 

ofertantul este sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006 – se va face 

dovada resurselor puse la dispozitie. 

       ♦ Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani sa fie de 16.000.000 lei. 

       ♦Identificarea financiara – se va marca de ofertant Formularul V/c 

1,2,3,4,etc; Daca ofertantul are conturi la mai multe banci va prezenta 

documentatie pentru fiecare, inclusiv Trezorerie. 

 

Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 

 

Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traducerea autorizată şi legalizată a 

documentelor solicitate mai sus. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor 

referitoare la cifra minimă de afaceri se va utiliza cursul de referinţă dintre 

leu şi moneda ţării de origine a ofertantului stabilit de Banca Naţională a 

României pentru data de 29.12.2006 – pentru situaţia aferentă anului 

2006, 31.12.2007 - pentru situaţia aferentă anului 2007, respectiv 

31.12.2008 - pentru situaţia aferentă anului 2008. 

 

NOTA:1.Daca operatorul economic nu are 3 ani de la infiintare, cifra de 

afaceri va fi raportata la 1 an (cifra de afaceri realizata de la infiintare, 

impartita la numarul de luni de la infiintare, inmultit cu 12). 

           2.IMM-urile beneficiaza de 50 % reducere, conform 

prevederilor de la cap. IV/ Nota 2, lit. b si c. 

 

Detalii Solicitari 
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d). Capacitatea tehnica şi / sau profesională. 

 

d).1. Prezentare generala 

 
            Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

 

   ☺ Cerinte obligatorii: 
      ♦ Informatii generale - Formularul V/d 1.1.; 

      ♦ Centralizator al punctului 9 din Formularul V/d 1.1. – Se va marca 

Formularul V/d 1.2. 
      ♦ O lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, conform 

Formularului V/d 1.3. a; 
      ♦ O lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, conform 

Formularului V/d 1.3. b; 

 Formularul va fi completat  separat pentru serviciul de proiectare si separat 

pentru executia de lucrari. 

      ♦ Situatia resurselor care se vor aloca pentru contract - Se va completa 

o declaratie pe propria raspundere. 

      ♦ Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie 

indeplinite de catre asociati/subcontractanti, specializarea acestora si 

valoarea lucrarilor  la care se angajeaza, completata de liderul asocierii –  

Formular V/d 1.4 
      ♦ Angajament ferm – daca ofertantul este sustinut in conformitate cu 

art. 190 din OUG 34 / 2006 – se va face dovada resurselor tehnice si/sau 

profesionale invocate, prin  depunerea de documente justificative. 

d).2. Experienta similara  

 

■   Solicitat       □  Nesolicitat   

 

      

 ☺ Cerinte obligatorii:  

            Condiţia minima de calificare pentru demonstrarea experienţei similare se 

considera îndeplinirea cumulativa a cerinţelor pentru activităţile de proiectare 

şi execuţie de mai jos: 

            1. Ofertanţii, în înţelesul dat de prezenta Documentaţie de atribuire, vor 

face dovada semnarii si indeplinirii in ultimii 5 ani a maxim patru contracte de 

lucrari similare cu o valoare totala egala cu valoarea estimata a contractului ce 

urmeaza a fi atribuit, din care cel putin doua contracte sa fie in sistem proiectare – 

executie (design&build);  

Contractele prezentate trebuie sa cuprinda intreaga gama de lucrari ce formeaza 

obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. 

            2. Deosebit de aceasta, ofertanţii, în înţelesul dat de prezenta Documentaţie 

de atribuire, vor face dovada semnarii si indeplinirii in ultimii 3 ani a cel putin 

doua contracte similare privind elaborarea proiect tehnic. 

 

        Se solicita: 

         ♦ Formular V/d 2.1.- experienta similara; 

         ♦ Formular V/d 2.2. - centralizator pentru experienta similara, pentru 

servicii, pentru lucrari, cat si pe total asociere (daca este cazul); 

         ♦ Copie a contractelor nominalizate ca experienta similara;  

         ♦Recomandare (document constatator) - Formularul V/d 2.3. sau 

documente echivalente pentru persoane juridice straine, pentru contractele  

nominalizate ca experienta similara. In cazul în care ofertantul are calificativul 

“satisfăcător” sau “nesatisfăcător” acesta va fi exclus din procedura.  

 

NOTA:  
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1. Cursul valutar la care se calculeza echilaventa leu-euro este cursul mediu al 

BNR din luna anterioara depunerii ofertei; 

2. Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte valoarea 

serviciilor/lucrarilor executate; 

3. În situaţia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se va 

prezenta copia contractului de subcontractare/asociere;  

4. În cazul în care contractul conţine clauze de confidenţialitate, care împiedica 

prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile din contract din care să rezulte 

părtile contractante, obiectul contractului, durata contractului, cantităţi fizice, preţul 

contractului, precum şi pagina finală cu semnături. 

 

d).3. Resurse tehnice  

 

     Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

             

 

☺ Cerinte obligatorii:  
           Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, asigurarea (din dotare 

proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a echipamentelor, utilajelor, 

mijloacelor de transport necesare pentru îndeplinirea contractului. 

           Ofertantul va face dovada  prin completarea unei declaratii pe propria 

raspundere ca are dotarea necesara indeplinirii contractului– va fi completata 

separat pentru serviciile de proiectare si separat pentru executia de lucrari - 

Formular V/d 3.1.  
             Se solicita ca cerinta minima dovada detinerii si disponibilizarii unei statii 

de mixtura asfaltica si a unei statii de betoane autorizate conform prevederilor  

legale, respectiv existenta laboratoarelor necesare si autorizate, cu grad 

corespunzător lucrărilor  ce urmeaza a fi executate.              

            Comisia de evaluare are dreptul de a verifica si inspecta pe teren existenta 

dotarilor declarate de ofertant. 
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d).4. Resurse umane 

   

 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

 

 

 ☺ Cerinte obligatorii: 

   ♦  Declaratie privind informatii de personal - Formularul V/d 4.1.; 

   ♦  Centralizator privind informatii de personal - Formularul V/d 4.2.;  

     ♦ Declaratie pe propria raspundere - Formularul V/d 4.3. a -  pentru 

serviciile de proiectare –privind:   

          • Nominalizarea coordonatorului de proiectare ; 

          • Nominalizarea responsabilului cu calitatea ; 

          •Nominalizarea expertilor, autorizarile acestora trebuie sa acopere 

intreaga gama de specialitati necesare pentru indeplinirea contractului de 

achizitie publica. 

       Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare din 

poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite si 

specializate pentru fiecare post vor fi respinse. 

♦ Declaratie pe propria raspundere - Formularul V/d 4.3. b– pentru 

executia de lucrari –privind:   

             • Nominalizarea managerului de proiect; 

             • Nominalizarea sefilor de santier; 

             • Nominalizarea responsabilului/responsabililor tehnic cu execuţia, 

atestat în domeniul lucrărilor ce urmează să fie executate; 

         • Nominalizarea controlului cu calitatea; 

         • Nominalizarea inspectorului S.S.M.; 

       Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare din 

poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite si 

specializate pentru fiecare post vor fi respinse. 

 ♦ Se solicita personal de executie de specialitate si in numar suficient  

pentru indeplinirea contractului de achizitie publica - completarea unei 

declaratii pe propria raspundere. 

    ♦ Declaratie de disponibilitate, în original, pentru fiecare dintre specialiştii 

menţionaţi în Formularul V/d 4.3.a si b, în cazul în care aceştia nu sunt 

angajaţi cu norma intreaga sau sunt angajati pe perioada determinata ai 

ofertantului.- Formularul V/d 4.4. 

   NOTA: Se solicita personal de specialitate atestat pentru fiecare 

actiune a proiectului integrat in parte. 

 Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta copii ale urmatoarelor 

documente: 

- CV-urile - conform Formularului V/d 4.5. ; 

- Diplome de studii in copie legalizata; 

-  Atestate, autorizatii necesare conform prevederilor legale in 

materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile la 

data depunerii ofertei, in copie legalizata; 

- Carti de munca; 

- Contracte de munca vizate la ITM /de prestari servicii. 

 

 

Detalii 

 

Solicitari 
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e). Standarde de asigurare a calităţii :  

 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

         

 

☺ Cerinte obligatorii:  

          ♦ Certificat  de  atestare  ISO-9001 privind  managementul calităţii 

în domeniul construcţiilor pentru executant / domeniul proiectării pentru 

proiectantul asociat, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie legalizata.  

sau 

     Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale 

Uniunii Europene. 

NOTA: 

 Nu se admit ofertantii in curs de certificare. 

 Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda 

obiectului principal al prezentei proceduri. 

Se va marca de ofertant Formular V/e 1;  

f). Standarde de protecţie a mediului  

     Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

    ☺ Cerinte obligatorii: 

Certificat ISO 14001 valabil la data deschiderii ofertelor ce va fi prezentat 

doar de catre executant, in copie legalizata.  

sau 

     Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale 

Uniunii Europene. 

Se va marca de ofertant Formular V/f 1. 

g) Standarde de protecţie  a muncii (PM) 

si a sigurantei muncii 

    

Solicitat   ■          Nesolicitat □      

          ☺ Cerinte obligatorii: 

          Autoritatea contractanta solicită operatorilor economici participanţi la 

procedura de achiziţie publica, sa indice, in cadrul ofertei, faptul ca la 

elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de 

munca si protecţia muncii – se va completa o declaratie pe propria 

raspundere. 

             Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la 

nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, 

securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de 

pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html 

          În cazul unei asocieri declaraţia privind condiţiile de muncă 

trebuie să fie completată de către liderul asocierii.  

h) Confidentialitate 
 Operatorul economic va preciza lista documentelor din 

ofertă care sunt confidenţiale. Lipsa acestei liste presupune 

că documentele nu sunt confidenţiale.  

☺Este optional :   

 

    ♦ Formular V/h. 

VI. ELABORAREA OFERTEI 

VI.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei 

VI.1.1. Ofertantul  va  suporta  toate  costurile  asociate  elaborării  şi  prezentării  ofertei  sale,  precum  şi costurile 

documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. 

VI.2. Vizitarea amplasamentului 

VI.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertanţilor/ executantului să viziteze 

amplasamentul lucrării. 

http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html
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VI.2.2. Ofertantului/Executantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, 

şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. 

Ofertantul/Executantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a 

unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul/Executantul va suporta orice eventuale cheltuieli, 

pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării. 

 

VI.3. Limba de redactare a ofertei 

VI.3.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. 

VI.3.2. Operatorii economici străini sau români vor prezenta documentele emise de autorităţi străine, traduse de traducători 

autorizaţi şi legalizate. Traducerea in limba romana va prevala in toate situatiile. 

 

VI.4. Perioada de valabilitate a ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertelor (inclusiv oferta financiară exprimată în lei):  90 zile calendaristice de la data limita de 

depunere a ofertei. 

 

VI.5. Documentele ofertei 

VI.5.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 

VI.5.1.1. Propunerea tehnică 

Ofertantul  va  elabora  propunerea  tehnică  astfel  încât  aceasta  să  respecte  în  totalitate  cerinţele prevăzute în Caietul de 

sarcini. 

În  cazul  în  care,  pe  parcursul  îndeplinirii  contractului,  se  constată  faptul  că  anumite  elemente  ale propunerii  tehnice  

sunt  inferioare  sau  nu  corespund  cerinţelor  prevăzute  în  caietul  de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

Propunerea tehnică va conţine: 

 Memoriu tehnic care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile din Caietul de sarcini; 

 În propunerea tehnică Ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii: descrierea succesivă a execuţiei 

lucrărilor ofertate şi tehnologiile aplicate, lista cu echipamentele, utilajele şi personalul folosite pentru fiecare proces 

tehnologic de realizare a lucrărilor, program de execuţie de detaliu, descrierea organizării de şantier (birouri, 

magazii, depozite, capacităţi de manipulare, etc.) şi asigurarea utilităţilor (alimentare cu energie electrică, căi de 

acces la obiectivele de investiţii şi după caz alimentare cu apă, gaze şi canalizare); 

 Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor (conform Formular F6 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); Acest grafic 

de execuţie trebuie corelat cu graficul de plăţi eşalonat pe 5 tranşe. Totodata se va atasa si un calcul de flux de 

numerar pentru proiect; 

 Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 

VI.5.1.2. Propunerea financiară 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea 

totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct; valoarea pe 

fiecare obiect şi categorie de lucrări ce urmează a fi executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată 

distinct; valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire 

face obiectul achiziţiei publice, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct) pentru realizarea lucrărilor 

de proiectare şi execuţie ce fac obiectul prezentei Documentaţii de atribuire. 

Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiara ţinând cont de următoarele: 

a) Ofertantul poate vizita Amplasamentul conform prevederilor cap. VI.2.  din Fisa de date; 

b) Prezentarea, în propunerea financiară, a unui preţ superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică, conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă, în conformitate cu art. 36, al. 

(1), lit. e) din HG 925 / 2006. Valoarea ofertei financiare pentru serviciile de proiectare nu trebuie sa depaseasca 

valoarea estimata calculata conform Bugetului Indicativ –Anexa III la contractul incheiat de Beneficiar cu APDRP, 
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de 264.267 lei. Valoarea ofertei financiare pentru serviciile de proiectare pe fiecare actiune nu trebuie sa depaseasca 

valoarea estimata calculata conform Bugetului Indicativ-Anexa III la contractul incheiat de catre Beneficiar si 

APDRP, de 98.782 lei pentru canalizare, 36.984 lei pentru alimentare cu apa, 108.500 lei pentru drumuri, 20.000 lei 

pentru gradinita cu program normal. Valoarea ofertei financiare pentru executia de lucrari nu trebuie sa depaseasca 

valoarea estimata calculata conform Bugetului Indicativ-Anexa III la contractul incheiat de catre Beneficiar si 

APDRP, de 7.745.469 lei. Valoarea ofertei financiare pentru executia de lucrari pe fiecare actiune nu trebuie sa 

depaseasca valoarea estimativa calculata conform Bugetului Indicativ-Anexa III la contractul incheiat de catre 

Beneficiar si APDRP, de 2.247.443 lei pentru executie canalizare, 1.114.734 lei pentru alimentare cu apa, 3.523.354 lei 

pentru asfaltare drumuri, 859.938 lei pentru infiintare gradinita cu program normal.   

c) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de proiectare, precum şi execuţia 

 categoriilor de lucrări prevăzute în Listele de cantităţi, întocmirea Instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare, precum şi 

Cartea tehnică a construcţiei. 

d) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform 

Normelor Legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor; 

e) Ofertantul va include in propunerea financiara toate costurile legate de elaborarea Instrucţiunilor de exploatare şi 

întreţinere si a Cărţii tehnice a Construcţiei; 

f) Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate şi orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea şi 

punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse 

prin Caietul de sarcini. 

            Propunerea financiară va conţine formularul de oferta conform Formularului VI.5.1.2/1 si a Formularului 

VI.5.1.2/2, centralizator cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti – Formular VI.5.1.2/3 şi propunerea de contract 

semnat si stampilat.  

Propunerea financiara se va elabora atat pentru servicii, cat si pentru lucrari per total, conform 

Formularului VI.5.1.2 – Centralizatorul propunerii financiare,  dar si pentru fiecare actiune in parte si anume: 

Propunerea financiara pentru serviciile de proiectare se va prezenta conform Formularului VI.5.1.2/4 - 

Detalierea costurilor pentru achizitii de servicii de proiectare per total si pentru fiecare actiune in parte, precum si pentru 

fiecare participant la ofertare (lider, asociati, subcontractanti).  

Propunerea financiara pentru partea de lucrari se va prezenta conform  Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru 

fiecare actiune si totalizator, si pentru fiecare participant la ofertare (lider, asociati, subcontractanti). 

Oferta trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine: 

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform Formular F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (conform Formular F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 

c) listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 

d) lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (conform Formular F4 din Ordinul MDLPL nr. 

863/2008); 

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (conform Formular F5 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS(org. de santier) ( conform Formular F3  din Ordinul MDLPL 

nr. 863/2008); 

 

NOTA: 

Formularele  F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru 

intocmirea situatiei de lucrari executate, in vederea decontarii. 

In caietul de sarcini sunt incluse Listele orientative cu cantitatile de lucrari care se solicita a fi executate, pe actiuni. 

Ofertantul are obligatia de a intocmi propriile liste cu cantitati de lucrari cu respectarea Studiilor de Fezabilitate.  
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            In scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica, ofertantul are obligaţia de a 

exprima preţul total ofertat atât în lei, cat şi în Euro. 

           Data pentru care se determina echivalenta RON/EURO:  cursul BCE din data de 10.07.2008, indicat in devizul 

general, 1 Euro = 3,9223 lei.    

 

VII. GARANTIA DE PARTICIPARE 

VII.1. Cuantumul garanţiei de participare: 160.000 lei. 

VII.2. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare:  90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. 

VII.3. Modul  de  constituire  a  garanţiei  de  participare: 

            • Scrisoare de Garanţie Bancară - Formular IV/2- original sau  

            • Scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari- original sau 

            • Chitanţă emisă de caseria autorităţii contractante (pentru sume mai mici de 5000 lei)- original sau  

            • Ordin de plată – confirmat de  banca emitentă - original. 

VII.4. În orice situaţie, garanţia de participare trebuie sa fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor – in sedinta 

de deschidere a ofertelor. Daca se face dovada depunerii garantiei de participare dupa semnarea Procesului-verbal, oferta se 

returneaza nedeschisa. 

VII.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituită, 

atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situaţii: 

          ● işi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

● oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, 

oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; 

           ● oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa semneze contractul de achiziţie publica in perioada de valabilitate a 

ofertei. 

NOTA: IMM-urile beneficiaza de reducere 50%, in conditiile precizate la cap. IV/Nota 2, lit. b, c. 

ATENTIE!  Daca garantia de participare este mai mica decat valoarea solicitata, oferta va fi returnata nedeschisa. 

                      

VIII. PREZENTAREA OFERTEI  

VIII.1. Data limita si modalităţi pentru depunerea ofertelor 

VIII.1.1. Adresa  la  care  se  depune  oferta:  Primaria Comunei Calinesti-Oas, loc. Calinesti-Oas, str. Principala, nr. 1,  

jud. Satu Mare. 
VIII.1.2. Data limită pentru depunerea ofertei : 20.10.2009, ora 09:00. 

 

VIII.2. Modul de prezentare 

VIII.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exemplar al ofertei în original şi sapte (7) exemplare în copie. În eventualitatea 

unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul. 

NOTA: Din cele 7 exemplare in copie, un exemplar (oferta-martor) va fi predat observatorului delegat de catre A.P.D.R.P..  

De asemenea, oferta financiară va trebui să conţină un grafic al plăţilor eşalonat pe 5 tranşe diferite. Cele 5 transe 

esalonate vor fi corelate cu stadiul de avansare al lucrarilor de executie. Operatorul economic va trebuie sa prevada etapele de 

executie in asa fel incat la fiecare transa de plata, valoarea acestor etape sa se prezinte în cote percentuale din valoarea totală 

a proiectului, după cum urmează: 

- Tranşa I: 20% 

- Tranşa a II-a: 20% 

- Tranşa a III-a: 20% 

- Tranşa a IV-a: 15% 

- Tranşa a V-a: 25% 
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VIII.2.2.  Originalul  şi  copiile  trebuie  să  fie  tipărite  sau  scrise  cu  cerneală  neradiabilă, vor  fi numerotate şi semnate  

pe  fiecare  pagină  de  reprezentantul/reprezentanţii  autorizat/autorizaţi   să angajeze ofertantul în contract. 

 

VIII.3. Sigilarea şi marcarea ofertei 

VIII.3.1.  Ofertantul  trebuie  să  sigileze  originalul  şi  copiile,  în  plicuri  separate,  marcând corespunzător  plicurile  cu  

"ORIGINAL"  şi,  respectiv,  "COPIE".  Plicurile  se  vor  introduce  într-un  plic exterior închis corespunzător şi 

netransparent pe care se va scrie adresa autoritatii contractante, obiectul contractului si inscriptia A NU SE DESCHIDE 

INAINTE DE DATA 20.10.2009, ora 12
00 

.  Pe plicul exterior nu se va specifica ofertantul. 

VIII.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului. Propunerea  tehnică elaborată în 

conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini, propunerea  financiară  şi documentele  de  calificare  se  vor introduce,  

după  cum  este  prevăzut  în  Fişa  de  date  a  achiziţiei,  în  plicuri  distincte,  marcate corespunzător. 

În plicul exterior se vor introduce următoarele: 

1. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Documente de calificare”; 

2. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Propunerea financiară”; 

3. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Propunerea tehnică”, 

Fiecare plic va avea un opis al documentelor semnat si stampilat. 

Plicul exterior va fi însoţit de Scrisoarea de inaintare, de Imputernicire si copie CI, de Dovada constituirii garanţiei de 

participare in cuantumul solicitat si de Dovada privind incadrarea ca IMM. 

VIII.3.3. Modificarea şi retragerea ofertei 

Oferta se poate modifica sau retrage pana la data limita de depunere a ofertelor. 

VIII.3.4. Oferte întârziate 

Ofertele care au fost depuse după ziua si ora limită de depunere sau au fost depuse în alt loc decât adresa indicată în 

Secţiunea I - Fişa de Date a Achiziţiei se returnează nedeschise ofertantului. 

 

IX. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR 

IX.1. Deschiderea ofertelor 

IX.1.1. Ofertele se deschid la sediul Autorităţii Contractante: Primaria Comunei Calinesti-Oas, loc. Calinesti-Oas, str. 

Principala, nr. 1,  jud. Satu Mare. 

Data deschiderii ofertelor : 20.10.2009, ora  12:00. 

IX.1.2.  Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor – cel mult 2 persoane /ofertant. 

IX.1.3. În cadrul şedinţei de deschidere nu se va respinge nici o ofertă, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) au fost depuse după data şi ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anunţul de participare 

– se returneaza nedeschise; 

  b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate în 

documentaţia de atribuire – se respinge ca inacceptabila. 

 

IX.2. Confidenţialitate 

IX.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum  şi  asupra  

oricărei  informaţii  privind  ofertantul,  a  căror dezvăluire  ar  putea  aduce  atingere dreptului acestuia de a-şi proteja 

proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 

IX.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de 

atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul 

aplicării procedurii respective. 
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IX.3. Fraudă şi corupţie 

IX.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare 

şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea  excluderii  acestuia  de  la  procedura  

aplicată  pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţie publică. 

IX.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate  de  oferta  sa,  din  

momentul  deschiderii  ofertelor  până  în  momentul  atribuirii  contractului  de achiziţie  publică.  Ofertantul  are  dreptul  de  

a  aduce  clarificări  la  ofertă  şi/sau  la  documentele  care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea 

comisiei de evaluare. 

IX.3.3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este 

angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 

 

IX.4. Examinarea documentelor care însoţesc oferta 

IX.4.1. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experţii 

cooptati şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenti la sedinta, în care se consemnează modul de desfăşurare a 

şedinţei, verificările formale executate la deschidere, astfel : 

 ● existenţa documentelor de participare la procedură; 

 ● existenţa nr. de exemplare în original şi copie;  

 ● se deschide “OFERTA IN ORIGINAL” şi se verifică existenta: 

  - Plic cu Documente de calificare - original ; 

  - Plic cu Propunere tehnică           - original ; 

                     - Plic cu Propunere financiară      - original ; 

             ● comisia de evaluare nu verifica in sedinta de deschidere „documentele de calificare”, „documentele propunerii 

tehnice”, constata doar depunerea plicurilor care contin aceste documente, consemnand totodata lista documentelor depuse de 

fiecare operator economic in parte. 

             ● se deschide „Propunere financiară” şi se anunţă elementele principale ale propunerii financiare. 

IX.4.2. Comisia de evaluare va inmana (transmite) un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor 

economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere. 

IX.4.3. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de către 

comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 

 

IX.5. Examinarea si evaluarea ofertelor 

IX.5.1. Criteriul de selectare a ofertelor este: 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; 

IX.5.2. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza de către Comisia de 

evaluare,  în perioada de valabilitate a ofertelor si aplicand criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la 

„ofertele admisibile”. 

IX.5.3. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de catre ofertant. Neconcordantele 

intre cele declarate si existentul de pe teren va duce la descalificarea ofertantului. 

 

  Factori de evaluare   Pondere 

1. Financiar (pret)   20% 

2. Tehnic 1   20% 

3. Tehnic 2   60% 
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Punctaj maxim: 100 puncte   100% 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:  

 

Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:  

 

Ptotal = P financiar x 20% +P tehnic1 x 20% +P tehnic2 x 60%, unde:  

 

1.Punctajul financiar se acorda astfel:  

1.1 pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda Pfinanciar =100 puncte  

1.2 pentru alt pret decat cel prevazut la pct. 1.1 se acorda punctajul astfel:  

Pfinanciar = (pret minim / pretn) x 100;  

Pretul ofertei care se va compara este pretul total fara TVA.  

2. Punctajul tehnic1 se acorda astfel :  

Ptehnic 1= Ptehnic 1.1+ Ptehnic 1.2 

 

Nume factor Factori de evaluare din cadrul Punctajului tehnic1 

 

Punctaj  

maxim alocat 

Punctaj 1.1. Durata prestarii serviciilor de proiectare 
30 

Punctaj 1.2. Durata executiei lucrarilor 
70 

 TOTAL 100 

 

2.1 Ptehnic 1.1 se acorda pentru durata serviciilor de proiectare, astfel: oferta a carei durata de realizare ofertata depaseste 60 

zile calendaristice va fi declarata neconforma. Oferta a carei durata de realizare ofertata este sub 30 zile calendaristice va 

obtine punctajul 0 (zero). 

2.2 Ptehnic 1.2  se acorda pentru durata de executie a lucrarilor, astfel: oferta a carei durata de realizare ofertata depaseste 18 

luni va fi declarata neconforma. Oferta a carei durata de realizare ofertata este sub 6 luni va obtine punctaj 0(zero). 

2.3 pentru cea mai mica durata (alta decat cele mentionate la 2.1.) se acorda Ptehnic1.1=30 puncte, iar pentru cea mai mica 

durata (alta decat cele mentionate la 2.2.) se acorda Ptehnic1.2 =70 puncte; 

 2.4 pentu alta durata decat cea prevazuta la pct. 2.3. punctajul se acorda astfel:  

Ptehnic1.1=(durata minima / duratan) x 30 
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si 

Ptehnic1.2=(durata minima / duratan) x 70. 

3. Punctajul tehnic2 se acorda astfel :  

Ptehnic2= Punctaj 2.1. + Punctaj 2.2. 

 

Nume factor Factori de evaluare din cadrul Punctajului tehnic2 

 

Punctaj  

maxim alocat 

Punctaj 2.1.  Tehnologia propusă pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini, 

detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic a modului de abordare 

a acestora 
60 

Punctaj 2.2.  Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe 

perioada exploatării tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în 

Caietul de sarcini 

 

40 

 TOTAL 100 

 

Punctajul 2.1.: punctajul pentru factorul de evaluare “Tehnologia propusă pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini, 

detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic a modului de abordare a acestora“, se va acorda astfel: 

2.1.1 Descrierea completă a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în caietul de sarcini (schema tehnologică 

cu detalierea obiectelor tehnologice şi a modului de functionare, de execuţie şi alocare a resurselor tehnice şi materiale): 60 

puncte; 

2.1.2 Pentru descrierea incompletă nu se acordă punctaj. Descrierea tehnologiei  si a solutiilor ofertate cuprinse în 

caietul de sarcini sunt obligatorii; 

 

Punctajul 2.2.: punctajul pentru factorul de evaluare “Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe 

perioada exploatării a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini”, se acordă astfel: 

Analiza tehnico-economica are la baza tehnologia propusa de ofertant pentru solutiile cuprinse in Caietul de sarcini. 

Ofertantul va prezenta o analiză tehnico-economică în acest sens din care să reiasă categoriile principale de costuri pe 

perioada exploatării, făcând o analiză cost-beneficiu conform urmatoarei descrieri: 

Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului socio - economic al 

investitiei publice. Obiectivul acesteia este de a identifica si de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate 

impacturile posibile ale investitiei, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. In principiu, toate 

impacturile trebuie evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc.  

La întocmirea Analizei cost-beneficiu se va avea în vedere prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul M.D.L.P.L.  nr 

863/2008: 

     1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 
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     2.  Analiza opţiunilor1); 

     3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 

actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 

     4.  Analiza economică2) – nu este cazul 

     5.  Analiza de senzitivitate; 

6. Analiza de risc. 

Notă:  

1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă); se va preciza varianta 

selectată. 

2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore. 

 

Analiza economica se va proiecta pe o durata [ani] egala cu durata de exploatare normala a obiectivului conform 

practicilor internationale(estimat 20ani)(fara interventii majore). 

Analiza de sensibilitate va lua in considerare variatia fiecaruia din indicatorii: valoarea actualizată netă (VAN), 

termen de recuperare (Tr) şi indicele de profit (Ip)  la modificarea urmatoarelor date de intrare: investitia (domeniul de 

variatie -+10%, -10%, 0%), variatie volum apa uzata/apa RON (domeniul de variatie intre -10%….0%), variatia costului 

energiei electrice (domeniu de variatie 0%....+10%), variatia costurilor de intretinere drumuri (domeniul de variatie intre -

10%….0%), coeficientul de actualizare se va considera a = 8%. La estimarea preturilor ofertantul va tine cont de preturile 

reale de piata, si vor fi nominalizate sursele de informare cu privire la acestea. 

Se va considera debit de calcul pentru 850 LE, costurile de mentenanta vor fi apreciate pe baza bunelor practici in 

domeniu, a tehnologiei alese de ofertant, sursele preturilor vor fi nominalizate. Evaluarea investitiei se va face pe baza 

tehnologiei alese de ofertant, sursele preturilor vor fi nominalizate. La evaluarea pretului apei uzate/apei potabile se va tine 

cont de principiul "poluatorul plateste". Este interzisa utilizarea unor preturi de "dumping" la evaluarea investitiei si a 

costurilor, utilizarea a astfel de preturi(inclusiv utilizarea preturilor/costurilor fara justificare temeinica si fara nominalizarea 

sursei preturilor) poate conduce ofertantul la obtinerea punctajului zero la acest capitol (3.2.)  

 

- Pentru cel mai mic cost calculat pe baza celor mai bune valori ai indicatorilor: valoarea actualizată netă (VAN), 

termen de recuperare (Tr) şi indicele de profit (Ip) se acordă punctajul maxim de 40puncte; 

- pentru alte valori punctajul se calculează după cum urmează: 

Punctaj 2.2. = [cost minim/cost (n)] x punctaj maxim 

 

X. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  

 

X.1. Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui 

garanţia de bună execuţie astfel: 

- Prin scrisoare de garanţie, emisa in conditiile legii, în favoarea autorităţii contractante de o societate bancara sau 

de o societate de asigurari ce nu se află în curs de lichidare sau faliment, agreată de Beneficiar, sau 

-    Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz contractantul are obligaţia de a 

deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune 

de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului.  

X.2. Cuantumul  garanţiei  de  bună  execuţie  a  contractului  de  lucrări:  5%  din  valoarea contractului fara TVA. 

Conform Legii nr. 346/2004, art. 16, alin. (2), întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducere cu 50% pentru criteriile 



 ROMÂNIA               

APDRP 

COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ,  JUDETUL SATU MARE 

UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

Alimentare cu apa, canalizare, asfaltare drumuri si infiintare 

gradinita cu program normal in comuna Calinesti-Oas, 

 judetul Satu Mare 

 

Proiect finantat prin programul FEADR 

 

 

 53 | P a g e  

 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

legate de cifra de afaceri, garanţia de participare şi garanţia de bună execuţie, cu condiţia prezentării actelor doveditoare, în 

acest sens. 

X.3. Perioada de garanţie acordată lucrării va fi de minim 24 luni. 

X.4. In cazul ofertanţilor care au sediul în străinătate, pentru derularea contractului si încasarea preţului va fi împuternicita o 

firma înregistrata în România, conform legilor româneşti în vigoare.  

X.5. În cazul în care, părţi din contractul de achiziţie publică urmează să fie realizate de unul sau  mai  mulţi  subcontractanţi,  

autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  solicita,  la  încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea 

contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi  în  ofertă. Contractele prezentate trebuie să 

fie în concordanţă cu oferta şi  vor constitui  anexe la contractul de achiziţie publică. 

X.6. Pe  parcursul  derulării  contractului,  contractantul  nu  are  dreptul  de  a  înlocui  subcontractanţii nominalizaţi  în  

ofertă  fără  acceptul  autorităţii  contractante,  iar  eventuala  înlocuire  a  acestora  nu trebuie să conducă la modificarea 

propunerii tehnice sau financiare iniţiale. 

X.7. Contractul se incheie in lei. Pretul contractului este ferm. Ajustarea pretului poate fi cu caracter exceptional, pentru 

restul ramas de executat, doar in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si 

care, in mod obiectiv, nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, conform H.G.925/2006, ART.97, alin.1 si 

alin.2.  

Formula de calcul V=(Vo*IPCT)/100 

Indicele preturilor de consum total se determina aferent perioadei cuprinse intre luna de referinta(anterior deschiderii 

ofertelor) si luna pentru care se realizeaza decontarea.  

X.8. Autoritatea contractanta isi rezeva dreptul de a renunta in orice moment la contract, in situatia in care, din motive 

imprevizibile survenite dupa data incheierii contractului, s-a pierdut finantarea, operatorul economic avand dreptul de a 

solicita doar contravaloarea lucrarilor executate pana la acea data. 

X.9.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, oricând pe parcursul 

îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract.  

X.9.2. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica 

pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 

X.10. Garanţia de bună execuţie  se restituie dupa cum urmeaza: 

-70% în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a 

formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună 

Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

-30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a formulat 

până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie. 

 

Responsabil cu achizitiile publice, 

                Bumb Vasile 
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CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
- Licitație deschisă –  

Nr. 
Crt. 

Pasi de urmat Data previzionată 

1 Transmiterea spre publicare a anuntului de intentie Nu este cazul 

2 Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: 
 a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor 
publice; 
 b) intocmirea documentatiei de atribuire; 
 c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului; 
              d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la 
Ministerul Finantelor Publice. 

 
01.09.2009 
 
15.09.2009 
15.09.2009 
28.09.2009 
 

2 Transmiterea spre publicare a anuntului de participare avizat de 
CRPDRP 

28-30.09.2009 

3 Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire avizata  de 
CRPDRP 

28.09.2009 

4 Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul 
la acestea 

12.10.2009 
14.10.2009 

5 Numirea comisiei de evaluare, avizarea acesteia de catre CRPDRP 21-25.09.2009 

6 Termenul limita pentru depunerea ofertelor 20.10.2009 
 ora 09:00 

7 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de deschidere 20.10.2009 
 ora 12:00 

8 Verificarea cerintelor minime de calificare 21-26.10.2009 

9 Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti; 
solicitarea completarii documentelor lipsa, precum si primirea 
raspunsurilor la solicitarile de clarificari si a documentelor solicitate a 
fi completate 

27.10.2009 
 
30.10.2009 

10 Stabilirea operatorilor economici calificati 02.11.2009 

11 Verificarea ofertelor 02.11.2009 

12 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme si precum si a celor 
admisibile 

02.11.2009 

14 Derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Nu este cazul 

15 Stabilirea ofertei castigatoare sau, dupa caz, anularea procedurii 02.11.2009 

16 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 03.11.2009 

17 Semnarea contractului si avizarea de catre CPDRP 10.11.2009-
17.11.2009 

18 Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire 30.11.2009 

19 Intocmirea dosarului de achizitie publica 02-03.12.2009 
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Cap. IV  FORMULARE 
OPIS: 

Nr. 

crt 

Formular nr.  Denumire 

1 IV/ 1 a Imputernicire 

2 IV/ 2 Scrisoare de garantie bancara pentru participare 

3 IV/ 3 Scrisoare de inaintare 

4 V/ a 1 Declaratie privind calitatea de participant la procedura 

5 Model Acord de asociere 

6 V/ a 3 Angajament ferm 

7 V/ a 4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 / 

OUG 34/2008  

8 V/ a 5 Declaratie privind eligibilitatea  (art. 180 / OUG 34 /2006)  

9 V/ d 1.1 Informatii generale 

10 V/d 1.3 a Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in 

ultimii 3 ani 

11  V/d 1.3 b Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in 

ultimii 5 ani  

12 V/d 1.4 Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt 

îndeplinite de subcontractanţi/asociati 

13  V/d 2.1 Experienta similara 

14 V/d 2.2 Centralizator pentru Experienta similara 

15 V/d 2.3 Recomandare 

16 V/d 3.1. Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele 

tehnice 

17 V/d 4.1. Declaratie privind informatiile de personal 

18 V/d 4.2. Centralizator privind informatiile de personal 

19 V/d 4.3.a si b Declaratie privind personalul pt. contract 

20 V/d 4.4. Declaratie de disponibilitate 

21 V/d 4.5. Curriculum vitae 

22 V/ h Lista documentelor confidentiale 

23 VI.5.1.2 Centralizatorul propunerii financiare 

24 VI.5.1.2/1 Formular de oferta – prestari servicii 

25 VI.5.1.2/2 Formular de oferta – executie lucrari 

26 VI.5.1.2/3 Centralizator cu serviciile executate de asociati si 

subcontractanti 

27 VI.5.1.2/4 Detalierea costurilor pentru achizitia de servicii 

28 X.1 Scrisoare de garantie bancara de buna executie 

29 - Solicitari de clarificari 

 

 


