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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  
 
I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: AdministraŃia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 
Adresă: Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8b, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013692, România 
Persoana de contact: Antoaneta Costache Telefon 0040 21 222 84 19 
E-mail: anca.costache@alpab.ro 
Web: www.alpab.ro  

Fax 0040 21 224 58 62 
 

 
I.b  Principala activitate sau principalele activităŃi ale autorităŃii contractante 
□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenŃii naŃionale 
� autorităŃi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituŃie europeană/organizaŃie internaŃională 
□ altele (specificaŃi)   

□  Servicii generale ale administraŃiilor publice 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranŃă naŃională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
� construcŃii şi amenajarea teritoriului 
□ protecŃie socială 
� cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaŃie 
□ activităŃi relevante 
□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 
□ altele (Servicii generale ale administratiilor publice) 

 
Autoritatea contractantă achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi contractante      
     DA �                    NU� 
 
Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute de la autoritatea contractantă.  
Persoana de contact : Costache Antoaneta 
Telefon: 0040 21 222 84 19 
Fax: 0040 21 224 58 62 
Date limită recomandată de transmitere a solicitărilor de clarificări: 23.10.2009 ora 14                                                              
Data limită recomandată de transmitere a răspunsului la clarificări : 26.10.2009 
                                                                             
 
ObservaŃie: Atunci când este cazul, operatorii economici a căror durată de funcŃionare (calculată ca 
interval de timp între data înfiinŃării şi data desfăşurării procedurii de achiziŃie) este mai mică decât cea 
prevăzută la cerinŃa privind cifra de afaceri şi/sau experienŃa similară şi/sau fiind înfiinŃaŃi în ultimul an nu 
au încă bilanŃ contabil pentru anul 2008, trebuie să solicite autorităŃii contractante, în termenul prevăzut 
mai sus, clarificări privind cerinŃele minime de calificare, comunicând în acest scop doar data înfiinŃării . 
SoluŃionarea contestaŃiilor  
ContestaŃiile se vor depune la sediul Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitatea: BUCUREŞTI                          Cod postal: 030084           łara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                               Telefon: 021.3104641 
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Adresa internet: www.cnsc.ro                     Fax: 021.3104642 
Termenul de depunere al contestaŃiei este de cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinŃă de către 
contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. 
 
I.c. Sursa de finanŃare : 
Bugetul local După caz, proiect/program finanŃat din fonduri comunitare             

   DA  �               NU � 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 
Proiectare si executie lucrări de reabilitare spatii de joacă – Parc Carol 
II. 1.2) ExecuŃie                                       � 
            Proiectare şi execuŃie                   � 
           Realizarea prin orice mijloace  
           corespunzătoare  
          cerinŃelor specificate                      � 
LocaŃia lucrării/lucrărilor: parcurile aflate în administrarea ALPAB 
Cod  CPV : 
45236290-9 Lucrări de reparare a spaŃiilor de recreere 
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări publice; 
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziŃie publică: �                       
Încheierea unui acord cadru   � 
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică  
1 an calendaristic de la data semnării contractului. 
II.1.5) Divizare pe loturi   DA �       NU � 
II.1.6) Acceptarea ofertelor alternative                DA �       NU � 

 
II.2) OpŃiunea de suplimentare sau diminuare a volumului de lucrări  
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta volumul de lucrări în temeiul art. 122 din OUG 
nr. 34/2006. 
În vederea încadrării în valoarea fondurilor alocate, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a diminua 
volumul de lucrări solicitat. 
 
III. Clauze specifice contractului 
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Clauze contractuale obligatorii  

       DA   �                                   NU � 
        DA  �                                   NU � 

 
IV. PROCEDURĂ 
IV.1) Procedura selectată 
Cerere de oferte                                         
 
 IV.2)  Etapă finală de licitaŃie electronică       DA  �        NU  �   
 

ObservaŃie:  
În cazul în care două sau mai multe oferte conŃin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preŃ minim, atunci 
în vederea atribuirii contractului de achiziŃie publică se va solicita respectivilor ofertanŃi, pentru departajare, 
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o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă 
propunere financiară are preŃul cel mai scăzut. 
 
V. LegislaŃia aplicată: 

1.  OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

2. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

3. Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
modificată şi completată prin OrdonanŃa Guvernului nr.27/2006. 

 
VI. CRITERII DE CALIFICARE  
 

VI.1) În cazul unei oferte comune, situaŃia personală şi capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare 
dintre asociaŃi în parte iar cerinŃele privind situaŃia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi/sau 
profesională vor fi îndeplinite prin cumul, mai puŃin cerinŃele care vizează atribuŃii în executarea viitorului 
contract care trebuie îndeplinite de acela dintre asociaŃi, care, conform acordului de asociere a fost 
nominalizat pentru executarea respectivelor atribuŃii.  

 
VI.2) SituaŃia personală a ofertantului 

1. DeclaraŃie privind eligibilitatea completată în conformitate cu Formularul A din SecŃiunea Formulare. 
– în original; 

2. DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 completată în conformitate cu 
Formularul B din SecŃiunea Formulare. – în original; 

3. Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaŃiilor exigibile către bugetul de stat şi către 
bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice şi Controlul FinanŃelor de Stat – în original sau copie legalizată; 

4. Certificat privind achitarea obligaŃiilor exigibile către bugetul local  – în original sau copie legalizată. 
5. Certificat de cazier fiscal – în original sau copie legalizată 

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau 
către bugetul local vor fi respinse.  
VI.3) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 

Pentru persoane juridice române: 
 Certificat constatator, în original, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, de 
către Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că: 
 - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; 
 - nu sunt înscrise menŃiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei, sau 
că societatea  se află în incapacitate de plată. 

Pentru persoane fizice române: 
 - autorizaŃia de funcŃionare, precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru 
dovedirea apartenenŃei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului. (în copie legalizată) 

Pentru persoane fizice/juridice străine: 
 - documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de 
înregistrare/atestare ori apartenenŃă profesională, în conformitate cu prevederile legale din Ńara în care 
ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta în copie legalizată, anexându-se şi traducerea 
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autorizată în limba română) 

VI. 4) SituaŃia  economico-financiară                                    
a) declaraŃii bancare  

      � solicitat           �  nesolicitat  
Scrisoare de bonitate bancară care să confirme cifra de afaceri. 
b) bilanŃul contabil  

                             � solicitat           �  nesolicitat  
Ofertantul trebuie să prezinte bilanŃul contabil la 31.12.2008, vizat şi înregistrat de organele competente - în 
copie 
c) declaraŃie privind cifra medie de afaceri  

�  solicitat     � nesolicitat  
Se va completa şi depune, în original, Formularul B2 din SecŃiunea Formulare. 
Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani trebuie să fie egală sau mai mare decât 5.000.000 lei, 
echivalentul a 1.164.415,46 euro (curs BNR 14.10.2009). 
VI.5) Capacitatea tehnică şi sau profesională 

a) listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani, însoŃită de certificări de bună execuŃie 
pentru cele mai importante lucrări şi care vor conŃine valori, perioada şi locul execuŃiei lucrărilor, 
modul de îndeplinire a obligaŃiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităŃi contractante sau 
clienŃi privaŃi;  

                                          � solicitat     � nesolicitat  
Se va completa şi depune, în original, Formularul C3 din SecŃiunea Formulare.  
 
Prin informaŃiile furnizate prin Formularul C3, ofertantul trebuie să facă dovada încheierii şi îndeplinirii în 
ultimii 5 ani a cel puŃin 5 contracte al căror obiect a fost execuŃia de lucrări similare.  
 
Se vor  anexa un număr de 5  recomandări emise de beneficiari la care se face referire în Formularul C3, în 
original sau copie legalizată. 

b) declaraŃie pe propria răspundere referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea 
personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuŃia lucrărilor  – în 
original;  

�  solicitat     � nesolicitat 
Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune minim de un arhitect peisagist şi 2 ingineri. 
Pentru persoanele nominalizate mai sus şi pentru personalul de conducere se vor depune : CV, contractul de 
muncă şi diplomele de studii care atestă specializarea.  

c) declaraŃie pe propria răspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere în ultimii 3 ani – în original;  

�  solicitat     � nesolicitat 
Se va completa şi depune, în original, Formularul F din SecŃiunea Formulare. 

d) declaraŃie pe propria răspundere referitoare la utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice de care poate 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări – în 
original;  

�  solicitat     � nesolicitat 
Se va completa şi depune, în original, Formularul E din SecŃiunea Formulare. 

e) declaraŃie pe propria răspundere privind proporŃia în care contractul de lucrări urmează să fie îndeplinit 
de către subcontractanŃi şi specializarea acestora – în original;  

�  solicitat     � nesolicitat 
Se va completa şi depune, în original, Formularul D din SecŃiunea Formulare. 

f) declaraŃie pe propria răspundere privind respectarea condiŃiilor de muncă şi protecŃia muncii– în 
original; 

                                          �  solicitat                    � nesolicitat 
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VI.6) Certific ări 
�  solicitat     � nesolicitat 

Ofertantul va prezenta : 
-  copie a unui document care să ateste implementarea standardelor de management al calităŃii privind 

modul de conducere şi controlul activităŃilor aferente obiectului procedurii (Certificat ISO 9001 sau 
echivalent) 

- copie a unui document care să ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru 
domeniul activităŃilor aferente obiectului procedurii (Certificat ISO 14001 /2005 sau echivalent) 

- copie a unui document care să ateste implementarea standardelor de management al sănătăŃii şi 
securităŃii în muncă pentru domeniul activităŃilor aferente obiectului procedurii. (Certificat OHSAS 
18001/2008 sau echivalent) 

- declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că toate echipamentele vor fi proiectate, realizate 
si montate având în vedere respectarea normelor de sigurantă a locurilor de joacă europene impuse de 
Comitetul European pentru Standardizare (Standarde Europene EN 1176-1177). Toate echipamentele 
vor fi însotite de certificatul de conformitate cu normativele europene  (original sau copie legalizată); 

- certificat de conformitate de tip pentru fiecare echipament de joacă solicitat ce face obiectul 
propunerii tehnice, eliberat de ISCIR conform HG 1102/2002 sau echivalent – copie legalizată sau 
traducere legalizata. 

- atestat de la producător /producători pentru proiectare, montare locuri de joacă si garantia executiei  -  
în original sau copie legalizată 

Conditiile de certificare mentionate mai sus sunt obligatorii si pentru subcontractanti corespunzator partii din 
contract alocate acestora. 
VI.7) Autoriza Ńie producător 

�  solicitat     � nesolicitat 
 
Se vor prezenta autorizaŃii de livrare de la producător/producători pentru produsele utilizate în executarea 
contractului - în original sau copie legalizată 
Autorizatia va fi însotită de: 

-  copie a documentelor care atestă  implementarea standardelor de management ISO 9001 si 14001 la 
producător  

- declaratie pe propria răspundere de la producător din care să rezulte că sunt respectate normele EN 
1176/2008 respectiv 1177) - în original sau copie legalizată. 

 
VII. PREZENTAREA OFERTEI  

VII.1)  Limba de redactare a 
ofertei  

Română  
Dacă un document este prezentat într-o altă limbă decât limba de 
redactare a ofertei se va anexa şi traducerea autorizată în limba de 
redactare  

VII.2)  Perioada de valabilitate 
a ofertei 

60 de zile de la data deschiderii ofertelor. 

VII.3)  Documentele de 
înscriere la procedură 

1. Formular de înscriere la procedură ( Formularul 1 din SecŃiunea 
Formulare) – în original. 

2. Împuternicirea  scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic 
este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziŃie publică (Formularul 3 din SecŃiunea Formulare) – 
în original. 
Împuternicirea va fi însoŃită de o copie a actului de identitate al 
persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, 
paşaport). 
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3. GaranŃia de participare conform prevederilor VII.4). 

4. Documente care atestă înregistrarea şi faptul că ofertantul este 
I.M.M. (atunci când este cazul), respectiv, îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiŃii: 
a) număr mediu anual de salariaŃi mai mic de 250; 
b) cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în 

lei, sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane 
euro, conform ultimei situaŃii financiare aprobate. Prin active totale se 
înŃelege   active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în 
avans. 

Dovada calităŃii de IMM se va realiza astfel: 

- în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: 
• „DeclaraŃie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1) 

- în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:   
• „DeclaraŃie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1); 
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); 
• „Fişa de parteneriat”; 
• „Întreprinderi partenere” 

- în cazul întreprinderilor legate - se vor depune:   
• „DeclaraŃie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii” (Anexa 1); 
• „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); 
• „Întreprinderi legate”; 
• „Fişa privind legătura dintre întreprinderi” 

Încadrarea în una dintre cele 3 categorii menŃionate mai sus se face 
conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 şi 45 din Legea nr. 346/2004 
modificată şi completată prin OrdonanŃa Guvernului nr. 27/2006. 
Modelele formularelor enumerate se regăsesc în SecŃiunea „Formulare”. 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 
50% a valorilor pentru criteriile legate de garanŃia de participare, de cifra 
de afaceri şi de garanŃia de bună execuŃie. 

5.  Certificatul de înregistrare – în copie. 
6. Acord de asociere, dacă este cazul -  în original  

 
VII.4) GaranŃie de participare 
  Solicitat �         Nesolicitat � 

Ofertantul trebuie să constituie garanŃia de participare în cuantumul de 
28.000 lei,  valabilă 60 de zile 
GaranŃia de participare este necesară pentru a proteja autoritatea 
contractantă faŃă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al 
ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului 
de achiziŃie publică şi până la constituirea garanŃiei de bună execuŃie a 
contractului. 
GaranŃia de participare se exprimă în lei sau într-o valută liber 
convertibilă şi poate fi constituită, în următoarele forme:  

a) scrisoare de garanŃie bancară în favoarea autorităŃii 
contractante - original;   
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Scrisoarea de garanŃie bancară va fi emisă de o bancă care nu se află în 
procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict 
modelul prevăzut în SecŃiunea Formulare. 

b) ordin de plată în contul autorităŃii contractante – în copie; 
c) plată în numerar la casieria autorităŃii contractante, conform 

prevederilor legale – în copie. 
Ofertele care nu sunt însoŃite de dovada constituirii garanŃiei de 
participare vor fi respinse şi returnate nedeschise. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa în nume 
propriu garanŃia de participare, ofertantul pierzând suma constituită, 
atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaŃii: 

a) revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze contractul 

în termenul stabilit; 
c) fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanŃia de bună 

execuŃie a contractului;  
GaranŃia de participare se va returna numai după semnarea contractului de 
achiziŃie publică. 
Ca excepŃie, garanŃia de participare constituită de operatorul economic a 
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se va returna numai după 
semnarea contractului de achiziŃie publică şi constituirea garanŃiei de bună 
execuŃie a contractului. 

VII.5) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Prin oferta tehnică depusă, ofertantul are obligaŃia de a face dovada 
conformităŃii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinŃele prevăzute 
în Caietul de sarcini.  
Ofertantul trebuie să prezinte: 
- un comentariu, articol cu articol, al specificaŃiilor tehnice conŃinute în 
Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenŃa lucrărilor 
prezentate în propunerea tehnică, cu specificaŃiile respective;  
- programul calităŃii, care concretizează sistemul de asigurare şi de 
conducere a calităŃii la particularităŃile lucrării ce face obiectul ofertei, 
avizat de specialişti sau de organisme abilitate în acest sens; 
- alte documente solicitate prin Caietul de sarcini; 
Neîndeplinirea oricărei cerințe solicitate în caietul de sarcini conduce la 
respingerea ofertei ca neconformă. 

VII.6) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în SecŃiunea 
Formulare. 
Ofertantul va prezenta anexe la formularul de ofertă care trebuie să 
conŃină cel puŃin următoarele informaŃii:  

• valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează să fie executată, 
inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenŃiată distinct; 

• valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări; 
• valoarea consumurilor totale de resurse materiale; 
• valoarea consumurilor totale cu mână de lucru; 
• valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcŃii; 
• valoarea consumurilor totale privind transporturile; 
• valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, cu montaj şi 

independente, inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei 
dobândire face obiectul achiziŃiei publice.  

precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care 
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sunt necesare pentru evaluarea ofertei.  
Data pentru care se determină echivalenŃa leu/euro: curs valabil pentru 
22.10.2009 

VII.7) Prezentarea ofertei 
 

Depunerea ofertei 
Oferta se va depune la sediul ALPAB, direct sau pe cale poştală. 
Data limită pentru depunerea ofertei: 27.10.2009 , ora 9 
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a 
documentelor care însoŃesc oferta 
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) 
şi al documentelor de calificare în original şi copie. În eventualitatea unei 
discrepanŃe între original şi copii va prevala originalul. 
Documentele de înscriere se depun într-un singur exemplar, original. 
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi 
vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanŃii 
autorizat/autorizaŃi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.  
Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt 
valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele 
autorizată/autorizate să semneze oferta.  
Toate documentele solicitate prin prezenta documentaŃie se vor introduce 
într-un plic exterior, marcat cu obiectul procedurii, denumirea şi adresa 
autorităŃii contractante şi cu inscripŃia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE 
DE DATA ... ,  ORA ... “ . În plicul exterior se vor regăsi 7 plicuri 
închise, sigilate şi marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, după cum 
urmează: 

- Documente de înscriere – ORIGINAL; 
- Documente de calificare – ORIGINAL; 
- Documente de calificare – COPIE; 
- Propunere tehnică – ORIGINAL; 
- Propunere tehnică – COPIE; 
- Propunere financiară – ORIGINAL; 
- Propunere financiară – COPIE; 

VII.8) Posibilitatea retragerii 
sau modificării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi 
documentele care însoŃesc oferta, după expirarea datei limită pentru 
depunerea ofertelor, sub sancŃiunea excluderii acestuia de la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică şi a pierderii garanŃiei 
de participare, cu excepŃia cazurilor în care acest lucru este solicitat de 
comisia de evaluare conform prevederilor legale.  
Autoritatea contractantă nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele 
depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunŃul sau 
invitaŃia de participare. Oferta care este primită după expirarea termenului 
limită pentru depunere, se returnează nedeschisă. 

VII.9) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 27.10.2009 , ora 10 la sediul 
autorităŃii contractante. 
CondiŃii pentru participan Ńii la şedinŃa de deschidere  
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în faŃa comisiei de evaluare de o 
singură persoană, care va putea avea un singur însoŃitor. 
Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a 
participanŃilor, a însoŃitorilor acestora sau a spectatorilor, care prin 
comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a procedurii. 
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VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  
VIII.1) PreŃul cel mai scăzut                                   �  
VIII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică       � 
Factor de evaluare 
1. PreŃ 
2. Nr. proiecte elaborate de persoana nominalizată în ofertă ca proiectant 
lucrare (se vor lua în calcul numai proiectele care au avut ca obiect 
amenajare spatii de joacă) 
3. caracteristici tehnice de executie 
3.a numar copii care se pot juca simultan in spatiu amenajat 
3.b numar copii cu dizabilitati care se pot juca simultan in spatiu amenajat 
3.c numar jocuri specifice grupelor de varsta 

Pondere 
60  
10 
 
 
30 
10 
10 
10 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
 
Punctaj financiar: 
Oferta care prezintă cel mai mic preŃ unitar obŃine punctajul maxim alocat. Pentru celelalte oferte, 
punctajul se va calcula dupa formula: 
Ppret n=(preŃ minim ofertat/preŃ n)*60 puncte . 
 

Punctaj proiecte realizate de proiectantul nominalizat 
Oferta care nominalizează ca arhitect persoana a cărei experienŃă profesională cumulează cele mai 
multe proiecte similare, obŃine punctajul maxim, respectiv 10 puncte. Pentru celelalte oferte, punctajul se vor 
calcula dupa formula: 

 
Pproiecte n=( proiecten/maxim proiecte)*10 puncte. 
 
Punctaj caracteristicile tehnice 
Pentru subcriteriile 3.a) 3.b) si 3.c) oferta care prezinta numar maxim de copii/jocuri primeste punctajul 
maxim pe subcriteriu (10 pct) 
Pentru celelalte oferte punctajul se va calcula proportional. 
 
IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

IX.1 AJUSTAREA  PREłULUI 
CONTRACTULUI  
                
          DA    �     NU      � 

 

IX.2. GARANłIA DE BUNA EXECUłIE 
A CONTRACTULUI           
 
          DA    �     NU      � 

a) Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie a contractului de 
lucrări: 5% din valoarea de atribuire a contractului. 

b) Mod de constituire a garanŃiei de bună execuŃie a 
contractului de lucrări:  

- reŃineri succesive din plata cuvenita pentru facturile 
parŃiale; contractantul are obligaŃia de a deschide un cont 
la dispoziŃia autorităŃii contractante, la o bancă agreată de 
ambele părŃi. 

 
X. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL C ĂŞTIGĂTOR 

În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de achiziŃie publică 
în condiŃiile de bază impuse prin documentaŃia procedurii, în termenul prevăzut, la preŃul de atribuire sau/şi 
de neconstituirea garanŃiei de bună execuŃie în condiŃiile din contract, acesta va pierde garanŃia de participare 
depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziŃie.  
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XI. PRECIZĂRI FINALE  

PrezumŃia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate 
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor 
prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
Analizarea documentelor prezentate de ofertanŃi de către comisia de evaluare nu angajează din partea 
acesteia nici o răspundere sau obligaŃie faŃă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură  
răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
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SECłIUNEA 
 

= CAIETUL DE SARCINI = 
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SECłIUNEA  
 

= FORMULARE = 
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SECłIUNEA  
 
FORMULARE 
 

SecŃiunea Formulare conŃine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea 
şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoŃesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de 
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.  

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică are obligaŃia de a prezenta formularele prevăzute în 
cadrul acestei secŃiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.  

Modelele cuprinse în această secŃiune se referă la:  
1. Documente de înscriere 
2. Documente de calificare 
3. Propunere financiară 
4. Alte documente 
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DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE 
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FORMULAR 1 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA PROCEDURĂ 

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

1. Denumirea completă a ofertantului ................................................................................................ 

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

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

(in situaŃia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menŃiona toŃi operatorii economici asociaŃi, 

precum şi leaderul de asociaŃie) 

2.  Sediul ofertantului (adresa completă) …………………………………………………….……… 

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

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

telefon …………………………………..………… fax …………………………….…..……………… 

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul ComerŃului şi cod unic de 

înregistrare) ……………………………………………………………………………………………… 

 
4.  Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăŃile de către autoritatea contractantă  

………………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………...………………………………… 

5.  GaranŃia de participare la procedură a fost constituită în favoarea autorităŃii contractante, în data 
de ………………………, astfel: 

- Scrisoare de garanŃie bancară nr. …………………………………………….…..…… emisă de 

 ………………………………………………………………………………..…………………………  

- Ordin de plată nr. ……………..………………………………………………..……………… 

- ChitanŃa nr. ……………………………..……………………………………………………… 

 
6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură …………………………….. 

……………… ………………………………………………………..…………………….…………… 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (FuncŃie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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FORMULAR 3 
 

 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată 
la Registrul ComerŃului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, 
reprezentată legal prin …...................................…………………………………………, în calitate 
...………………………....………, împuternicim prin prezenta pe ……………............………………, 
domiciliat în ……………...................………………… …………………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 
……………......……………, la data de ………......…, având funcŃia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, 
organizată în scopul atribuirii contractului de .................................……………… - autoritate 
contractantă ……………………………… . 

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

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

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaŃiile cu privire la procedură. 

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

 
Notă: Împuternicirea va fi însoŃită de o copie după actul de identitate al persoanei 

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
 
 
 
    Data Denumirea mandantului 
 
……………                                                                         S.C. ………………………………… 
  

                                                                                reprezentată legal prin 

                                                             ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (FuncŃie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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  BANCA  

......................................     
(denumire, sediu, telefon, fax) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ NR. ____________ 

pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie 
 
 

În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat 
oferta sa, datată ……………, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de 
achiziŃie de ……………………………., vă facem cunoscut că noi ………………………… 
garantăm în favoarea …………….., pentru suma de ……………………………, sumă pe care ne 
angajăm să o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altă procedură, în cazul în care 
ofertantul se află într-una dintre situaŃiile următoare: 
- revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
- fiind declarat câştigătorul procedurii, refuz ă să semneze contractul în termenul stabilit; 
- fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanŃia de bună execuŃie a contractului; 
  

Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ………………… şi devine nulă în cazul 
neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul a fost încheiat de un alt ofertant. 
  

Valabilitatea garanŃiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea 
…………….., cu acordul prealabil al ofertantului. 
  

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanŃie, nu s-a primit la 
ghişeele băncii, din partea …………….., nici o cerere scrisă de executare, în strictă conformitate 
cu termenii şi condiŃiile specificate mai sus, această scrisoare de garanŃie bancară devine, în mod 
automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită. 
 

 
 
 

__________________________ 
(denumirea băncii) 

Director, 
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FORMULARE 

PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA 
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 
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ANEXA NR.1 
DECLARA łIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor mici şi mijlocii  
 
   I. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Cod unic de înregistrare 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Numele şi funcŃia 
   …………………………………………………………………………………………………… 
           (preşedintele consiliului de administraŃie, director general sau echivalent) 
 
   II.  Tipul întreprinderii   
 IndicaŃi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaŃia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraŃia, fără anexa nr.2. 
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie.   
 
   III.  Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1  
    ExerciŃiul financiar de referin Ńă2 

Numărul mediu anual de 
salariaŃi 

Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii Euro) 

Active totale (mii lei/mii 
Euro) 

   
   
Important: PrecizaŃi dacă, faŃă de exerciŃiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat 
modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, 
întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
���� Nu 
���� Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraŃie referitoare la exerciŃiul financiar anterior) 
 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraŃie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
    ___________  
   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin 
OG 27/2006.  
   2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale 
sunt cele realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile financiare anuale aprobate de 
acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate datele cu privire la numărul mediu anual 
de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria 
răspundere.  
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ANEXA NR. 2  
 

    CALCULUL 
pentru întreprinderile partenere sau legate  

 
    SecŃiunile care trebuie incluse, după caz:  
   - secŃiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puŃin o întreprindere parteneră (precum şi orice 
fişe adiŃionale);  
   - secŃiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puŃin o întreprindere (precum şi orice 
fişe adiŃionale).  
 
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate  
     
Perioada de referinŃă 
 

Numărul mediu 
anual de salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 

Total active 
(mii lei/mii Euro) 

1. Datele1 întreprinderii solicitante 
sau din situaŃiile financiare anuale 
consolidate (se vor introduce datele 
din tabelul B1 din secŃiunea B2 

   

2. Datele cumulate1 în mod 
proporŃional ale tuturor 
întreprinderilor partenere, dacă este 
cazul (se vor introduce datele din 
secŃiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate1 (dacă există) 
- dacă nu au fost deja incluse prin 
consolidare la pct. 1 din acest tabel 
(se vor introduce datele din tabelul 
B2 din  secŃiunea B) 

   

TOTAL                      
 
Datele incluse în secŃiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a 
se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr.1.  
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
 
    ___________  
   1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale 
sunt cele realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile financiare anuale aprobate de 
acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate datele cu privire la numărul mediu anual 
de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria 
răspundere.  
   2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaŃi, sunt determinate pe baza situaŃiilor 
financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaŃiilor financiare 
anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaŃiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea 
este inclusă.  
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FIŞA DE PARTENERIAT  
   1. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
  …………………………………………………………………………………………………………….……… 
   Adresa sediului social 
  ……………………………………………………………………………………………………….…………… 
   Codul unic de înregistrare 
  …………………………………………………………………………………………………………………… 
   Numele, prenumele şi funcŃia 
  …………………………………………………………………………………………………………………… 
         ( preşedintelui consiliului de administraŃie, directorului general sau echivalent) 
  
  2. Date referitoare la întreprinderea legată  
Perioada de referinŃă 

 Numărul mediu anual  
de salariaŃi3 

Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

Total            
NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La 
acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere 
parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în 
conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru 
întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.  
  
  3. Calculul propor Ńional  
a) IndicaŃi exact proporŃia deŃinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul 
căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:  
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
    IndicaŃi, de asemenea, proporŃia deŃinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din 
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
b) IntroduceŃi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporŃional obŃinut prin aplicarea celui mai mare dintre 
procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1.  

    Tabelul de parteneriat - A.2.  

    Procent Numărul mediu anual 
de salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă  

(mii lei/mii Euro) 

Active totale5  
(mii lei/mii Euro) 

Valoare rezultată în urma 
aplicării celui mai mare 
procent la datele introduse în 
tabelul de la pct.1. 

   

    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.  
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
   ___________  
   3 În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
   4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deŃinute, oricare dintre aceste procente este mai 
mare. La acesta trebuie cumulată proporŃia deŃinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi 
întreprindere parteneră.  
   5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.      
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SecŃiunea A  
 

    ÎNTREPRINDERI PARTENERE  
 
 
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fi şa de parteneriat" (câte o fişă pentru 
fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a 
oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaŃiile financiare anuale 
consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse 
în tabelul de mai jos.  
 
 
   1. Date de identificare şi date financiare preliminare  

Tabelul A.1.  
    Întreprinderea parteneră - Date de identificare 

Numele sau 
denumirea 

întreprinderii  

Adresa 
sediului 
social 

Cod unic 
de 

înregistrare 

Numele şi 
prenumele 

preşedintelui 
consiliului de 
administraŃie, 
directorului 
general sau 
echivalent 

Numărul 
mediu 

anual de 
salariaŃi 

Cifra de 
afaceri 
anuală 

netă (mii 
lei/mii 
Euro) 

Active 
totale (mii 

lei/mii 
Euro) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Total:        
     
NOTĂ:  
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporŃional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru 
fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.  
    Datele introduse în secŃiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de 
întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).  
    Aceste date rezultă din situaŃiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii 
partenere, dacă există, la care se adaugă în proporŃie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu 
această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare 
anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaŃi "fi şe privind legătura dintre 
întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale 
consolidate.  
 
     
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................…………
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SecŃiunea B  
 

    ÎNTREPRINDERI LEGATE  
 
   1. Determinarea situaŃiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii:   
   ���� Cazul 1: Întreprinderea solicitantă Ńine situaŃii financiare anuale consolidate sau este inclusă în 
situaŃiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).  
   ���� Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu 
întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate 
(tabelul B2).  
    NOTĂ:  
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaŃiile financiare anuale şi din 
alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporŃional datele 
oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în 
amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6.  
 
   2. Metode de calcul pentru fiecare caz  
    Cazul 1: SituaŃiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 
de mai jos.  
 

    Tabelul B.1.  
     

Numărul mediu anual 
de salariaŃi7 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale (mii 
lei/mii Euro) 

Total       
            
    Datele introduse în secŃiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul 
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".  
     

Identificarea întreprinderilor incluse prin consoli dare 

Întreprinderea 
legată(denumire/date 

de identificare) 
Adresa sediului social Cod unic de 

înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraŃie, 

directorului general 
sau echivalent 

A.    
B.    
C.    
D.    
E.    
    NOTĂ:  
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaŃiile 
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele 
aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secŃiunea A.  
    ___________  
   6 DefiniŃia întreprinderii legate din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006..  
   7 În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
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   Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va 
completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaŃiile financiare 
anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.  
 

    Tabelul B.2.  

Întreprinderea 
numărul:  

Numărul mediu anual 
de salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale (mii 
lei/mii Euro) 

1.*)    

2.*)    

3.*)    

4.*)    

5.*)    

Total    

 
    NOTĂ  
    Datele rezultate în secŃiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul 
"Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).  
 
 
 
 
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
 
 
 
 
 
    ___________  
   *) AtaşaŃi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.  
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FIŞA 
 

privind legătura dintre întreprinderi nr. ............ din tabelul B.2., secŃiunea B 
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate)  

 
   1. Date de identificare a întreprinderii  
  Denumirea întreprinderii 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Codul unic de înregistrare 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Numele, prenumele şi funcŃia 
   …………………………………………………………………………………………………… 
           (preşedintelui consiliului de administraŃie, directorului general sau echivalent) 
 
 
   2. Date referitoare la întreprindere  
     
Perioada de referinŃă 

 Numărul mediu anual 
de salariaŃi7 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale(mii 
lei/mii Euro) 

Total    
     
Datele trebuie introduse în tabelul B.2. din SecŃiunea B.  
 
    NOTĂ:  
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaŃiile financiare anuale 
şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporŃional 
datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în 
amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate.  
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu 
întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fi şa de parteneriat" trebuie introduse în secŃiunea 
A.  
 
 
 
 
 
Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 FuncŃie..................................………… 
 
 
 
 
    ___________  
   7 În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu 
anual de salariaŃi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
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DOCUMENTE DE CALIFICARE 
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FORMULAR A  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

.....................................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm in situaŃia prevazută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti 
pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/ sau spălare de 
bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

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

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

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR B 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE  
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

....................................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru 
achiziŃia de ........................................................................... de către ……………………..,  

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităŃile comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 

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

c) au fost îndeplinite obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în Ńara în societatea este stabilită                       
                                                        �  DA  �  NU 

d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaŃiile contractuale asumate în ultimii 2 ani; 
e) nu am fost condamnaŃi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 

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

ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
Data completării ...................... 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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FORMULAR B2 
 
 
OPERATOR ECONOMIC  
…………………………… 
(denumire) 

INFORMA łII GENERALE  
 
1. Denumire: 
2. Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: ………………………… 

Fax: ………………………… 
E-mail: ………………………… 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Obiect de activitate, pe domenii: 
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaŃă a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul  Cifra de afaceri anuală  
(la 31.12) 

- lei - 

Cifra de afaceri anuală  
 (la 31.12) 

- echivalent euro - 
1.   
2.   
3.   

Medie anuală:    
                                                                                                      
Data completării: …………… 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

 (FuncŃie)  
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR  C3 
 
 
OPERATOR  ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
....................................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, 
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraŃie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai .....................................................................   
(denumirea si adresa autorităŃii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ………………………………………………... 
                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
 
 

    
 
 

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

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexă Formular C3 

 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 

________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de 
asociaŃie); contractant asociat; subcontractant. 

 
Nr. 
Crt. 
 

 
Obiectul contractului 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului Adresa 

 
Calitatea 

executantului *) 
  

 
PreŃul total al 
contractului  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

0 1 2 2 3 4 5 7 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 
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**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 
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FORMULAR D 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND PARTEA/P ĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN łI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
.............................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)  
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
.......................................................................... (denumirea şi adresa autoritaŃii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de …………………………………………...... 
                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
 
 
            
Data completării ...................... 
 

           
 ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
 

___________________________ 
 (FuncŃie) 

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexă Formular D 

 
 
 
Nr. 
Crt. 

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

Acord subcontractor cu specimen 
de semnatură 

    
    
    

                
 
 
 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR E 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
DECLARA łIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA łIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE 

DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLIN IREA 
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCR ĂRI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul ................................................................................., reprezentant împuternicit 
al 
............................................................................................................................................................, 
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
.................................................................... (denumirea si adresa autorităŃii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 
  
Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ................................................................................ 
                      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

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

 
                  

        ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

 
___________________________ 

 (FuncŃie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexă Formular E 
 
 
 

LISTA 
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice 

 
 
 
 

Forma de deŃinere Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaŃie U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
 
 
      
  

                     
 ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
 

___________________________ 
 (FuncŃie) 

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR F 

 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARA łIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  
ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 

 
 
 Subsemnatul ................................................................................., reprezentant împuternicit al 
..................................................................................................................................................................
..., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic)  
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi 
ai........................................................................ (denumirea şi adresa autorităŃii contractante )cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de           
………......................…………………….. 
                                                          (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    

Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică  
 

Data completării ......................           
 ___________________________ 

 (Nume, prenume) 
 

___________________________ 
 (FuncŃie) 

 
___________________________ 
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 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
                                                                                                              FORMULAR G        

 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 
 
 
 

DECLARATIE   PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PR OCEDURA 
 
 
   1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .......................................................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica................................................... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect 
................................................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul 
CPV), la data de ................... (zi/luna/an),organizata de ........................................... (denumirea 
autoritatii contractante), 
particip si depun oferta: 
   [ ] in nume propriu; 
   [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................; 
   [ ] ca subcontractant al ..................................................................; 
   (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
   2. Subsemnatul declar ca: 
   [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
   [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
   (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
   3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari 
in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de 
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului 
de achizitie publica. 
   4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul 
verificarii datelor din prezenta declaratie. 
   5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ......................(denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiarin legatura cu activitatea noastra. 
 
 
                                                                 Operator economic, 
                                                              .........................................                                                                                        
          (semnatura autorizata) 
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PROPUNERE FINANCIARĂ 
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OPERATORUL ECONOMIC 
__________________ 
 (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 

Către .................................................................................................... 
         ………………………………………………………………… 

                          (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
 

1. Examinând documentaŃia de atribuire, subscrisa 
………………………………………………,  (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia de atribuire, să executăm 
……………………………………………….., (denumirea lucrării) pentru suma de 
……………………………………………………………………. (suma în litere şi în cifre), la care 
se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………... (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în 
conformitate cu graficul de execuŃie anexat în 
……………………..…………………………(perioada în litere şi în cifre) luni calendaristice. 
3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..……….., 
zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….., (ziua/luna/anul) şi 
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

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

5. Precizam că: 
    �  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
    � nu depunem ofertă alternativă. 
 (se bifează opŃiunea corespunzătoare) 

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

7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă 
ofertă pe care o puteŃi primi. 
 
 
 
Data completării: …………… 
Nume, prenume: ……………………………………….. 
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, 
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). 
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Anexa 1  
 
                OBIECTIV                              PROIECTANT 
           ...................                  ... .................... 
               (denumirea)                            (denumirea) 
 
                                CENTRALIZATORUL 
                           cheltuielilor pe obiecti v 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. |Nr. cap./|      Denumirea capitolelor      |V aloarea      | Din care C+M | 
|crt.|subcap.  |      de cheltuieli              |c heltuielilor/|              | 
|    |deviz    |                                 |o biect,       |              | 
|    |general  |                                 |e xclusiv TVA  |              | 
|    |         |                                 |_ _____________|______________| 
|    |         |                                 |M ii lei|Mii   |Mii lei|Mii   | 
|    |         |                                 |       |euro*)|       |euro*)| 
|____|_________|_________________________________|_ ______|______|_______|______| 
|  0 |    1    |                2                |   3   |   4  |   5   |   6  | 
|____|_________|_________________________________|_ ______|______|_______|______| 
|  1 |    1.2  | Amenajarea terenului            |       |      |       |      | 
|    |         | 1.1. .......................... |       |      |       |      | 
|____|_________|_________________________________|       |      |       |      | 
|  2 |    1.3  | Amenaj ări pentru protec Ńia      |       |      |       |      | 
|    |         | mediului şi aducerea la starea  |       |      |       |      | 
|    |         | ini Ńial ă                        |       |      |       |      | 
|    |         | 2.1. .......................... |       |      |       |      | 
|____|_________|_________________________________|       |      |       |      | 
|  3 |      2  | Realizarea utilit ăŃilor necesare|       |      |       |      | 
|    |         | obiectivului                    |       |      |       |      | 
|    |         | 3.1. .......................... |       |      |       |      | 
|____|_________|_________________________________|       |      |       |      | 
|  4 |    3.1  | Studii de teren                 |       |      |       |      | 
|    |         | 4.1. .......................... |       |      |       |      | 
|____|_________|_________________________________|       |      |       |      | 
|  5 |    3.3  | Proiectare (numai în cazul în   |       |      |       |      | 
|    |         | care obiectivul se realizeaz ă în|       |      |       |      | 
|    |         | sistemul "design & build")      |       |      |       |      | 
|____|_________|_________________________________|       |      |       |      | 
|  6 |      4  | Investi Ńia de baz ă              |       |      |       |      | 
|    |         | 6.1. Obiect 01 ................ |       |      |       |      | 
|____|_________|_________________________________|       |      |       |      | 
|  7 |    5.1  | Organizare de şantier           |       |      |       |      | 
|    |         | 7.1 ........................... |       |      |       |      | 
|____|_________|_________________________________|_ ______|______|_______|______| 
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                  |. .. mii| ...  |... mii| ...  | 
|                                                |l ei    |mii   |lei    |mii   | 
|                                                |       |euro*)|       |euro*)| 
|________________________________________________|_ ______|______|_______|______| 
| Taxa pe valoarea ad ăugat ă                      | .... mii lei | .... mii lei  | 
|________________________________________________|_ _____________|______________| 
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):                  | .... mii lei | .... mii lei | 
|________________________________________________|_ _____________|______________| 
    *) Cursul de referin Ńă = ..... lei/euro, din data de ...... . 
 
                                                  P roiectant, 
                                          ......... ................. 
                                            (semn ătur ă autorizat ă)  
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Anexa 2 
 
               OBIECTIV                              PROIECTANT 
           ...................                  ... .................... 
               (denumirea)                            (denumirea) 
                              
 
                              CENTRALIZATORUL 
                cheltuielilor pe categorii de lucr ări, pe obiecte 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. |Nr. cap./|  Cheltuieli pe categoria de lucr ări  | Valoarea, exclusiv TVA | 
|crt.|subcap.  |                                      |________________________| 
|    |deviz pe |                                      | Mii lei  | Mii euro*)  | 
|    |obiect   |                                      |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  0 |    1    |                    2                 |     3    |       4     | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  1 |    I    | Lucr ări de construc Ńii               |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  2 |    1    | Terasamente                          |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  3 |    2    | Construc Ńii                          |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  4 |    3    | Izola Ńii                             |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  5 |    4    | Instala Ńii electrice                 |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  6 |    5    | Instala Ńii sanitare                  |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  7 |    6    | Instala Ńii de înc ălzire, ..........  |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  8 |    7    | Instala Ńii de alimentare cu gaze     |          |             | 
|    |         | naturale                             |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|  9 |    8    | Instala Ńii de comunica Ńii            |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
| ...|  .....  | .................................. .  |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|    |         | Total I                              |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
| ...|   II    | Montaj utilaje şi echipamente        |          |             | 
|    |         | tehnologice                          |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
| ...|  .....  | .................................. .  |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|    |         | Total II                             |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
| ...|   III   | Procurare                            |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
| ...|  .....  | Utilaje şi echipamente tehnologice   |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
| ...|  .....  | Utilaje şi echipamente de transport  |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
| ...|  .....  | Dot ări                               |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
|    |         | Total III                            |          |             | 
|____|_________|___________________________________ ___|__________|_____________| 
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| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                       | ....     | ....        | 
|                                                     | mii lei  | mii euro*)  | 
|__________________________________________________ ___|__________|_____________| 
| Taxa pe valoarea ad ăugat ă                           | ....     |       -     | 
|                                                     | mii lei  |             | 
|__________________________________________________ ___|__________|_____________| 
| TOTAL VALOARE:                                      | ....     |       -     | 
|                                                     | mii lei  |             | 
|__________________________________________________ ___|__________|_____________| 
    *) Cursul de referin Ńă = ............ lei/euro, din data de .............  . 
 
                                                Pro iectant, 
                                         .......... ................ 
                                           (semn ătur ă autorizat ă)  
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Anexa 3 
 
 
                OBIECTIV                              PROIECTANT 
           ...................                  ... .................... 
               (denumirea)                            (denumirea) 
 
                                   LISTA 
                 cu cantit ăŃi de lucr ări pe categorii de lucr ări 
 
    Obiectul .............................. 
    Categoria de lucr ări .................. 
 
    Semnifica Ńia coloanelor din tabelul de mai jos este urm ătoarea: 
    I - Cantitate 
    II - Pre Ńul unitar a) materiale b) manoper ă c) utilaj d) transport 
.......... Total a) + b) + c) + d) 
                                                                      - lei - 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. | Capitolul de  |U.M.| I|II|M        |m       |U       |t        |Total   | 
|crt.| lucr ări       |    |  |  |Materiale|Manoper ă|Utilaj  |Transport|(3 x 4) | 
|    |               |    |  |  |(3 x 4a) |(3 x 4b) |(3 x 4c)|(3 x 4d) |        | 
|____|_______________|____|__|__|_________|________ |________|_________|________| 
|      SEC łIUNE TEHNIC Ă      |                SEC łIUNE FINANCIAR Ă              | 
|____________________________|_____________________ ____________________________| 
|  0 |       1       |  2 | 3| 4|    5    |    6   |    7   |    8    |    9   | 
|____|_______________|____|__|__|_________|________ |________|_________|________| 
|  1 |Capitol de     |    |  |  |         |        |        |         |        | 
|    |lucrare        |    |  |  |         |        |        |         |        | 
|    |1.1. Subcapitol|    |  |  |         |        |        |         |        | 
|    |1.2. Subcapitol|    |  |  |         |        |        |         |        | 
|    |...............|    |  |  |         |        |        |         |        | 
|____|_______________|____|__|__|_________|________ |________|_________|________| 
|  2 |Capitol de     |    |  |  |         |        |        |         |        | 
|    |lucrare        |    |  |  |         |        |        |         |        | 
|    |2.1 Subcapitol |    |  |  |         |        |        |         |        | 
|    |2.2 Subcapitol |    |  |  |         |        |        |         |        | 
|    |.............. |    |  |  |         |        |        |         |        | 
|____|_______________|____|__|__|_________|________ |________|_________|________| 
| ...|.............. |    |  |  |         |        |        |         |        | 
|____|_______________|____|__|__|_________|________ |________|_________|________| 
| Cheltuieli directe            |    M    |    m   |    U   |    t    |    T   | 
|_______________________________|_________|________ |________|_________|________| 
| Alte cheltuieli directe:      |         |        |        |         |        | 
| - CAS                         |         |        |        |         |        | 
| - şomaj                       |         |        |        |         |        | 
| - fond de risc                |         |        |        |         |        | 
| - alte cheltuieli conform     |         |        |        |         |        | 
| prevederilor legale,          |         |        |        |         |        | 
| nominalizate:                 |         |        |        |         |        | 
|_______________________________|_________|________ |________|_________|________| 
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:     |    M0   |    m0  |    U0  |    t0   |    T0  | 
|_______________________________|_________|________ |________|_________|________| 
| Cheltuieli indirecte = T0 x %                                       |    I0  | 
|__________________________________________________ ___________________|________| 
| Profit = (T0 + I0) x %                                              |    P0  | 
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|__________________________________________________ ___________________|________| 
| TOTAL GENERAL:                                                      |V0=     | 
|                                                                     |T0+I0+P0| 
|__________________________________________________ ___________________|________| 
 
                                                Pro iectant, 
                                         .......... ................ 
                                           (semn ătur ă autorizat ă)  
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Anexa 4 

 
                OBIECTIV                              PROIECTANT 
           ...................                  ... .................... 
               (denumirea)                            (denumirea) 
 
                               GRAFICUL GENERAL 
                       de realizare a investi Ńiei publice 
 
 __________________________________________________ ___________ 
|Nr. |  Denumirea obiectului |      Anul 1     | .. . | Anul n | 
|crt.|                       |_________________|___ __|________| 
|    |                       |                Luna            | 
|    |                       |_____________________ ___________| 
|    |                       |  1  |  2  |  3  | .. . |    n   | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|___ __|________| 
|  I | Organizare de şantier |     |     |     |     |        | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|___ __|________| 
|  1 | Obiect 01             |     |     |     |     |        | 
|    | Categoria de lucr ări: |     |     |     |     |        | 
|    | ..................... |     |     |     |     |        | 
|    | ..................... |     |     |     |     |        | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|___ __|________| 
|  2 | Obiect 02             |     |     |     |     |        | 
|    | Categoria de lucr ări: |     |     |     |     |        | 
|    | ..................... |     |     |     |     |        | 
|    | ..................... |     |     |     |     |        | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|___ __|________| 
| ...| Obiect ...            |     |     |     |     |        | 
|    | Categoria de lucr ări: |     |     |     |     |        | 
|    | ..................... |     |     |     |     |        | 
|    | ..................... |     |     |     |     |        | 
|____|_______________________|_____|_____|_____|___ __|________| 
 
                                                Pro iectant, 
                                         .......... ................ 
                                           (semn ătur ă autorizat ă)  
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Contract de lucrări 
nr. ______________din data ______________________   

 
 
1. Preambul 
 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrari, între 
 
ADMINISTRATIA LACURI , PARCURI SI AGREMENT BUCUREST I:  
cu sediul in Sos. Bucuresti – Ploiesti, numarul 8b, Sector 1, Bucuresti, cod fiscal 
14008314, cont nr. RO57TREZ7005069XXX002534 deschis la Trezoreria 
Municipiului Bucuresti, fiind reprezentata prin Director general Radu Popa, in 
calitate de achizitor, pe de o parte 
 
Si  
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________, in calitate de executant. 
 
2. DefiniŃii 
  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preŃul contractului - preŃul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării  - locul unde  executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forŃă majoră 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi. 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
 
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
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4.  Obiectul principal al contractului 
 
4.1 - Executantul se obliga să execute si să finalizeze obiectivul: „ 
_________________________________________________________________________, în 
conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract.  
 
5.  PreŃul contractului 
 
5.1 - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
conform graficului de plăŃi, este de ____________________-- ron, la care se adaugă T.V.A.  
 
 
6. Intrarea in vigoare si durata contractului 
 
6.1 – Contactul intra in vigoare la data _______________-si este valabil pana la _______________. 
 
7. Executarea contractului  
 
7.1 – Termenul de executie este de 45 zile, termen care incepe sa curga de la data emiterii de catre 
achizitor a ordinului de incepere (comenzii de executie). 
 
8. Documentele contractului 
 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
8.2  
- oferta ( propunerea tehnica si financiara ); 
- graficul de executie; 
- comanda de executie. 
 
9. ProtecŃia patrimoniului cultural naŃional   
 
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaŃiile dintre părŃi, ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2 - Executantul are obligaŃia de a lua toate precauŃiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 
alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinŃa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziŃiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel 
de dispoziŃii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
părŃile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execuŃie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preŃul contractului. 
9.3 - Achizitorul are obligaŃia, de îndată ce a luat la cunoştinŃă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinŃa în acest sens organele de poliŃie şi comisia monumentelor 
istorice. 
 
10. ObligaŃiile principale ale executantului   
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10.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenŃia şi promptitudinea cuvenită, în concordanŃă cu obligaŃiile asumate prin contract, 
inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaŃia de a supraveghea lucrările, de a asigura forŃa de muncă, materialele, 
instalaŃiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de 
şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract.   
10.2 - Executantul are obligaŃia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuŃiei lucrării, 
spre aprobare, graficul de plăŃi necesar execuŃiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuŃie.  
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranŃa 
tuturor operaŃiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuŃie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcŃii. (2) Un exemplar 
din documentaŃia predată, de către achizitor, executantului va fi Ńinut de acesta în vederea consultării 
de către InspecŃia de Stat în ConstrucŃii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite 
de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de 
către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
(4) Executantul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaŃiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească 
sau care sunt cerute de achizitor. 
10.4 - (1) Executantul are obligaŃia de a respecta şi executa dispoziŃiile achizitorului în orice 
problemă, menŃionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră 
că dispoziŃiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecŃii, 
în scris, fără ca obiecŃiile respective să îl absolve de obligaŃia de a executa dispoziŃiile primite, cu 
excepŃia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziŃiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăŃi 
în execuŃie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faŃă de reperele date de 
achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităŃii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuŃiei lucrărilor, survine o eroare în poziŃia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părŃi a lucrărilor, executantul are obligaŃia de a rectifica eroarea constatată, 
pe cheltuiala sa, cu excepŃia situaŃiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte 
furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are 
obligaŃia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.   
10.6 - Pe parcursul execuŃiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaŃia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenŃă pe şantier 
este autorizată şi de a menŃine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea 
de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii)  de a procura şi de a întreŃine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecŃie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
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achizitor sau de către alte autorităŃi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor;  

iii)  de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăŃilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alŃi factori generaŃi 
de metodele sale de lucru. 

10.7 - Executantul este responsabil pentru menŃinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaŃiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepŃie a lucrării.  
10.8 - (1) Pe parcursul execuŃiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaŃia, 
în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăŃile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaŃiilor, acŃiunilor în justiŃie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaŃia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.9 - (1) Executantul are obligaŃia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 
cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanŃii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 
folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va 
rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaŃiilor sau altora 
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înŃelege inclusiv 
ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înŃelege orice 
ambarcaŃiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinŃa. 
(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaŃiilor sau altora asemenea, executantul are obligaŃia de a despăgubi achizitorul împotriva 
tuturor reclamaŃiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(4) Cu excepŃia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăŃirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaŃiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 
sau care se afla pe traseul şantierului.  
10.10 - (1) Pe parcursul execuŃiei lucrării, executantul are obligaŃia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii)  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 

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

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reŃine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanŃie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaŃii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaŃiilor sale în perioada de garanŃie. 
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaŃiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcŃiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepŃia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, 
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pe toată durata de existenŃă a construcŃiei, pentru viciile structurii de rezistenŃă, urmare a 
nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuŃie aferente execuŃiei lucrării. 
10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuŃia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor. 
 
12. ObligaŃiile achizitorului 
 
12.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaŃia de a obŃine toate autorizaŃiile şi avizele 
necesare execuŃiei lucrărilor. 
12.2 - (1) Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia executantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităŃi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
şantierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilităŃi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către executant. 
12.3 - Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia executantului întreaga documentaŃie necesară 
pentru execuŃia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin 
graficul de execuŃie a lucrării. 
12.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinŃă, căilor de 
circulaŃie şi a limitelor terenului pus la dispoziŃia executantului precum şi pentru materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
12.5 - Achizitorul are obligaŃia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 
de la notificarea executantului. 
12.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaŃii 
furnizate executantului precum şi pentru dispoziŃiile şi livr ările sale. 
 
13.  SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  
 
13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaŃiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăŃit de a deduce din preŃul contractului, ca 
penalităŃi, 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere, până la ndeplinirea efectivă a obligaŃiilor  
13.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, 0.15 % din plata neefectuata 
pentru fiecare zi de până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor.  
13.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
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13.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia că 
această renunŃare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru 
executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract executată pâna la data denunŃării unilaterale a contractului. 
 
14. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
 
14.1 - (1) Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi partiale( fara T.V.A.).  
14.2 Perioada garantiei de buna executie este de 1 an si curge de la data receptiei la terminarea 
lucrarilor. 
14.3 Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului 
(faraT.V.A. ) 
14.4 – (1)Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii 
contractante la o banca agreata de ambele parti.  

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, A.L.P.A.B. urmeaza sa alimenteze acest cont prin 
retineri ( 5 % ) din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept 
garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea executantului. 
 
14.5 - Achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare numai după constituirii integrala 
a garanŃiei de bună execuŃie. 
14.6 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaŃiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenŃii asupra 
garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru executantului, precizând 
totodată obligaŃiile care nu au fost respectate.    
14.7 – Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie , dupa cum urmeaza: 
 
 (1).70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim. 
 (2).restul de 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finala. 
 
14.8 - GaranŃia tehnică este distinctă de garanŃia de bună execuŃie a contractului 
 
15. Începerea şi execuŃia lucrărilor 
 
15.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuŃie şi să fie terminate 
la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuŃie, se consideră date 
contractuale. 
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 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 
execuŃie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuŃie. în cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuŃie a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 
lucrărilor la data prevăzută în contract. 
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 
nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăŃit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuŃiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaŃiile din anexele la contract. PărŃile contractante au obligaŃia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanŃilor lor atestaŃi profesional pentru acest scop, 
şi anume responsabilul tehnic cu execuŃia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă 
este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaŃia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităŃile legate de îndeplinirea obligaŃiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
15.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaŃia de execuŃie;  
           (2) Executantul are obligaŃia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 
aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
15.5 - (1) Executantul are obligaŃia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligaŃia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaŃiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaŃia de a dezveli orice parte sau părŃi de lucrare, la dispoziŃia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părŃi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaŃiei de execuŃie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor 
fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
 
16.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii)  condiŃiile climaterice excepŃional de nefavorabile; sau 
iii)  oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta;  
îndreptăŃesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuŃie a lucrărilor sau a oricărei 
părŃi a acestora, atunci, prin consultare, părŃile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuŃie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preŃul contractului.     
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16.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul execuŃiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la 
expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt 
achizitorului. 
 
17. Finalizarea lucrărilor 
 
17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de execuŃie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculează de la data începerii lucrărilor. 
17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaŃia de a notifica, în scris, achizitorului că 
sunt îndeplinite condiŃiile de recepŃie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepŃie. 
(2) Pe baza situaŃiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiŃiile pentru a convoca comisia de recepŃie. În cazul în care se 
constată ca sunt lipsuri sau deficienŃe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienŃelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepŃie. 
17.3 - Comisia de recepŃie are obligaŃia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaŃia de execuŃie şi cu reglementările în vigoare. În funcŃie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepŃia. 
17.4 - RecepŃia se poate face şi pentru părŃi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcŃional.  
 
18. Perioada de garanŃie acordată lucrărilor 
 
18.1 - Perioada de garanŃie decurge de la data recepŃiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepŃia 
finală. 
18.2 - (1) În perioada de garanŃie, executantul are obligaŃia, în urma dispoziŃiei date de achizitor, de 
a executa toate lucrările de modificare, reconstrucŃie şi remediere a viciilor, contracŃiilor şi altor 
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaŃia de a executa toate activităŃile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaŃii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 

ii)  unui viciu de concepŃie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
parŃi a lucrărilor; sau 

iii)  neglijenŃei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaŃiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecŃiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare. 
18.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul 
este îndreptăŃit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reŃinute din sumele cuvenite 
acestuia. 
 
19. ModalităŃi de plată 
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19.1 - Achizitorul are obligaŃia de a efectua plata către executant în termen de maxim 15 zile termen 
care incepe sa curga de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului. PlăŃile în valută se vor 
efectua prin respectarea prevederilor legale. Plata se va face in contul executantului  nr. 
________________________________-, deschis la ___________________. 
19.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuŃiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare 
a plăŃii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanŃa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel 
mai scurt timp posibil. 
19.3 - (1) PlăŃile parŃiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie 
să fie dovedite ca atare printr-o situaŃie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă 
şi sigură verificare a lor. Din situaŃiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte 
pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în 
cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
(2) SituaŃiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile, termen care incepe sa curga de la 
data inregistrarii acestora la sediul achizitorului. 
(3) PlăŃile parŃiale se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenŃează responsabilitatea şi 
garanŃia de bună execuŃie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepŃie a 
lucrărilor executate. 
19.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaŃiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepŃie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepŃie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
RecepŃia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanŃie. 
Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiŃionată de 
eliberarea certificatului de recepŃie finală. 
 
20. Ajustarea  preŃului contractului 
 
20.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
20.2 - PreŃul contractului nu se actualizeaza. 
 
20. Amendamente  
 
20.1 – (1) PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 

(2) Executantul are obligaŃia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata 
îndeplinirii contractului. 
 
21. SubcontractanŃi 
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21.1 - Executantul are obligaŃia de a încheia contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi 
condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
21.2 - (1) Executantul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanŃii desemnaŃi. 

(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preŃul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.  
 
22. Cesiunea 
 
22.1 - Executantul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate prin 
contract, fără să obŃină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
22.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanŃia sau orice alte 
obligaŃii asumate prin contract.  
 
23. ForŃa majoră 
 
23.1 - ForŃa majora este constatată de o autoritate competentă. 
23.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează. 
23.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
23.4 - Partea contractantă care invoca forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părti, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea 
limitării consecinŃelor. 
23.5 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
24. SoluŃionarea litigiilor 
 
24.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluŃioneze de către instanŃele judecatoreşti din România.  
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25. Limba care guvernează contractul 
 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
26. Comunicari 
 
26.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
26.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
27. Legea aplicabilă contractului 
 
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 
 

PărŃile au înŃeles să încheie azi ___________________  prezentul contract în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     
 
ACHIZITOR              EXECUTANT  
 
  


