
 1 

       ROMÂNIA 

             CONSILIUL JUDEłEAN  IAŞI 
  
         SERVICIUL ACHIZIłII PUBLICE ŞI CONTRACTE 

   
 

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Ia şi      
Tel.: 0232 - 235100;     Fax: 0232 - 210336;     www.icc.ro  
 
 

Nr...... /... . ...../.2009 
 
 

         SE APROBA,  
         PRESEDINTE, 

      DR. CONSTANTIN SIMIRAD 
 
SECRETARUL JUDETULUI, 
LACRAMIOARA VERNICA 

   Am luat cunostinta 
          de acest inscris oficial si 
imi asum in totalitate responsabilitatea 
                 asupra legalitatii 

 
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 
A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE 

PROIECTARE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-
ECONOMICE AFERENTA INVESTITIEI  

" AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URG ENTA 
PROF.DR.NICOLAE OBLU" IASI  

 
 
 

 SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE, 
SEF SERVICIU, 

ANCA MUSCHERU 
Imi asum responsabilitatea verificarii corectitudin ii si legalitatii 
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
 

A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE 
PROIECTARE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-

ECONOMICE AFERENTA INVESTITIEI  
" AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URG ENTA 

PROF.DR.NICOLAE OBLU" IASI  
 

 

 
 
 
 
 

 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE, 
 

ELABORAT, 
 

CONSILIER, 
Ing. Liliana Leustean 

Imi asum responsabilitatea corectitudinii 
intocmirii si legalitatii 
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
 

A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE 
PROIECTARE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-

ECONOMICE AFERENTA INVESTITIEI  
" AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URG ENTA 

PROF.DR.NICOLAE OBLU" IASI  
 

 
 
 
În conformitate cu prevederile : 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006  privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii,  cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
 Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  
1. LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007 
 
 Hotararii Guvernului Romaniei nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
 

DocumentaŃia de atribuire se structurează astfel : 
1. Fişa de date a achiziŃiei;  
2. Formulare şi modele; 
3. Caietul de Sarcini; 
4. Clauzele contractuale obligatorii. 
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SECłIUNEA I 
 
 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI 
 
 
1. INFORMAłII GENERALE 

o Autoritatea  Contractant ă 
 

Denumire: CONSILIUL JUDEłEAN IAŞI, cod fiscal 4540712 

Adresă: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69 

Localitate: Iaşi Cod 
poştal: 

700075 łara: ROMANIA 

Persoana de 
contact: 

Anca Muscheru  
  Serviciu  Achizitii 
Publice si Contracte 

Telefon: Telefon: 0232/235100 int.491, 
492, 493, 0232/214.425 
 

E-mail: achizitii.publice@icc.ro  Fax: Fax: 0232/214425 ;0232/210336 

Adresa/ele de internet (dacă este 
cazul): 
Adresa autorităŃii contractante: 

www.icc.ro  
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Ia şi 

 
1.1 Principala activitate sau activit ăŃi ale autorit ăŃii contractante 
�ministere ori alte autorităŃi publice 
centrale, inclusiv cele subordonate la nivel 
regional sau local; 
�agenŃii naŃionale; 
�autorităŃi locale; 
�alte instituŃii guvernate de legea publică; 
�instituŃie europeană/organizaŃie 
internaŃională; 
�altele ________________________. 

�servicii publice centrale; 
� apărare; 
� ordine publică/siguranŃă naŃională; 
� mediu; 
� economico-financiare; 
� sănătate; 
� construcŃii şi amenajarea teritoriului; 
� protecŃie socială; 
� cultură, religie şi activ. recreative; 
� educaŃie; 
� activităŃi relevante: 

�energie; 
�apă; 
�poştă; 
�transport. 

� altele : administratie publica. 
Autoritatea contractant ă achizi Ńioneaz ă în numele altei autorit ăŃi contractante: 

                                    DA ����  NU ���� 
 
Alte informa Ńii şi/sau clarific ări pot fi ob Ńinute: 
 � la adresa mai sus menŃionată, sau 

�   altă adresă: 
______________________________ 



 5 

 
• Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 

Data: 23.10.2009, ora 12:00 
Ora limit ă: ora 12:00, ora Romaniei 
Adresa: adresa Autorit ăŃii contractante 
 

• Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: Maxim 3 (trei) zile 
lucr ătoare de la data primirii solicit ării dar cu cel pu Ńin 6 zile înainte de data 
limit ă de depunere a ofertelor. 

 
• Autoritatea contractanta va comunica in scris si simultan tuturor operatorilor economici 

care si-au exprimat intentia de a participa la procedura de atribuire raspunsurile la 
intrebarile de clarificare primite, fara a mentiona numele societatii care a adresat 
intrebarea, prin publicarea acestora pe site-ul www.e_licitatie.ro , prin e-mail si prin 
fax. 

 
Solicitarile de clarificari se vor inainta prin fax sau posta la Consiliul Judetean Iasi, b-dul 
Stefan cel Mare si Sfant nr.68, municipiul Iasi, judetul Iasi, fax: +40 (0)232/214425, 
tel.0232/235100/ int.491,492,493 pana la data de 23.10.2009. , ora 12:00              
Solicitarile de clarificari transmise de catre operatori prin fax sau posta vor fi 
transmise, simultan, autoritatii contractante, in mod obligatoriu si prin e-mail, la 
adresa: achizitii.publice@icc.ro. 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări va fi  3 zile inainte de termenul limita 
de depunere a ofertelor. Toate clarificarile transmise vor fi semnate si anexate la 
oferta. 
 
 

INSTITUłIA RESPONSABIL Ă PENTRU SOLUłIONAREA 
CONTESTAłIILOR 

Denumire: Consiliul Na Ńional de Solu Ńionare a Contesta Ńiilor – CNSC 

Adresă: Str. Stavropoleus, nr. 6, Sector 3 

Localitate: Bucure şti  Cod 
poştal: 

030084 łara: România 

E-mail: office@cnsc.ro  Telefon: (+40) 21.310.46.41 

Web: www.cnsc.ro  Fax: (+40) 21.310.46.42 

Denumire: Instanta de judecata competenta conform OUG 34/2006  cu 
modificarile si completarile ulterioare 

1.2 Surse de finan Ńare: 
 
Se specifică sursele de finanŃare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 
 -Bugetul Local  
 
- Fonduri europene / Programul 
Operational Regional 2007-2013, Axa 

 
Proiect/program finanŃat din fonduri 
comunitare: 

� DA 
���� NU 

Programul Operational Regional 2007-
2013, Axa Prioritara 3 – „ Imbunatatirea 
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Prioritara 3 – „ Imbunatatirea 
infrastructurii sociale”; Domeniul 
major de interventie 3.1 - „Reabilitarea 
/ modernizarea / echiparea 
infrastructurii serviciilor de sanatate ”  
 

infrastructurii sociale”; Domeniul major 
de interventie 3.1 - „Reabilitarea / 
modernizarea / echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate ”   
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI   
2.1 Descriere 
2.1.1 Denumire contract:  

Contract de achizitie publica de servicii de proiectare pentru elaborarea 
documentatiei tehnico-economice aferenta investitiei “Ambulatoriul Integrat 
al Spitalului Clinic de Urgenta Prof.Dr.Nicolae Oblu” Iasi. 
Documentatia tehnico-economica care va face obiectul contractului consta 
in elaborarea urmatoarelor: 
- Expertiza tehnica; 
- Studiu topografic; 
- Studiu geotehnic; 
- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie; 
- Analiza cost - beneficiu; 
- Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism nr.2015 / 2009, anexat la Caietul de sarcini. 
2.1.2 Loca Ńia lucr ării, locul de livrare sau prestare:  
 Locul unde se deruleaza proiectul : Romania, judetul Iasi, municipiul Iasi  
Locul de  prestare:  Romania, judetul Iasi  
���� LUCRĂRI ���� PRODUSE ���� SERVICII 
� ExecuŃie; 
���� Proiectare şi execuŃie; 
���� Realizare prin orice 

mijloace     
corespunzătoare 
cerinŃelor specificate 
de autoritate 
contractantă. 

���� Cumpărare; 
���� Leasing; 
���� Închiriere; 
���� Cumpărare în rate. 

Categoria serviciului: 
             ����   Anexa 2 A 

     ����  Anexa 2 B 
 
 

Principala locaŃie a 
lucrării 

Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare 

  Judetul Iasi 

Cod CPV  Cod 
CPV 

 Cod CPV 

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

 

2.1.3 Procedura se 
finalizează prin: 

 

���� Contract de 
achiziŃie publică 

���� Încheierea unui acord 
cadru 
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2.1.4 Durata contractului de achiziŃie publică:  
 
Durata maxim ă de prestare a serviciilor de proiectare este 30 zi le 
calendaristice  de la intrarea in vigoare a contractului 
 
2.1.5 InformaŃii privind acordul cadru (Nu este cazul ) 
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori: � 
Nr. ���  
sau, dacă este cazul  
Nr. maxim al participanŃilor al acordului 
cadru vizat ��� 

 
Acordul cadru cu un singur operator: � 

Durata acordului cadru:  
Durata în: 

���� Ani  ��  
���� Luni �� 

Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru: 
DA ���� 
NU ���� 
2.1.6.Divizare pe loturi:    
DA � 
NU � 
Ofertele se depun pe: 

Un singur lot               ���� 
Unul sau mai multe    ���� 
Toate loturile              ���� 
2.1.7 Ofertele alternative sunt acceptate: 

DA � 
NU � 

2.2 Cantitatea sau scopul contractului 

2.2.1 Scopul contractului:  
Achizi Ńionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea 
documentatiei tehnico-economice aferenta investitiei “Ambulatoriul 
Integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Prof.Dr.Nicolae Oblu” Iasi, in 
urmatoarele faze de proiectare :  
- Expertiza tehnica; 
- Studiu topografic; 
- Studiu geotehnic; 
- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie; 
- Analiza cost - beneficiu; 
- Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin 
certificatul de urbanism nr.2015 / 2009, anexat la Caietul de sarcini. 
 
2.2.2 OpŃiuni (dacă există) 
 

DA � 
NU � 

Dacă există, descrierea acestor opŃiuni 
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3. CONDIłII SPECIFICE CONTRACTULUI  
 
 
3.1 Alte condiŃii particulare referitoare la contract (după caz): 
  

3.1.1 Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere) 
 
3.1.2 Altele (dacă DA, descrieŃi) 
 

 
 
 
DA ����       NU ���� 
 
DA ����       NU ���� 

4. PROCEDURA 
 
4.1 Procedura selectat ă 
LicitaŃie deschisă 
LicitaŃie restrânsă 
LicitaŃie restrânsă accelerată 
Dialog competitiv 

� 
� 
� 
� 

 

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

� 
 
� 
 
���� 
� 

 
4.2   Etapa final ă de licita Ńie electronic ă:  
DA                         �  
NU                         �  
NU ESTE CAZUL  � 
Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică 
 

4.3 LegislaŃia 
aplicată 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006  privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii,  cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice 
si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
1. LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007 
 
 Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/19 iulie 2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
 

5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU DE SELECłIE 
 
5.1  SITUAłIA PERSONALĂ CANDIDATULUI 
5.1.1 Neincadrarea 
in situatia prevazuta 
la art.180 din 
Ordonanta de 

Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de 
urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie  
publica. 
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urgenta nr.34/2006        
 
Solicitat� 
Nesolicitat� 
 

 

Cerin Ńă obligatorie :  
1 DeclaraŃie privind eligibilitatea (ANEXA 7.2.2.12 A) , în 

original  
2 Istoricul litigiilor (Anexa  02 ), în original.  
 
Prezentarea oricărui document considerat edificator, din acest 
punct de vedere, în Ńara de origine a ofertantului sau în Ńara în 
care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare 
sau alte documente echivalente emise de autorităŃi 
competente din Ńara respectivă. În cazul în care există 
incertitudini în ceea ce priveşte situaŃia personală a 
respectivilor ofertanŃi, autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita în mod direct informaŃii de la autorităŃile competente 
care emit documente de natura celor prevăzute mai sus. În 
cazul în care în Ńara de origine sau în Ńara în care este stabilit 
ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai 
sus, sau respectivele documente nu vizează toate situaŃiile 
prevăzute la art. 180, autoritatea contractantă va accepta o 
declaraŃie pe propria răspundere sau, dacă în Ńara respectivă 
nu există prevederi legale referitoare la declaraŃia pe propria 
răspundere, o declaraŃie autentică dată în faŃa unui notar, a 
unei autorităŃi administrative sau judiciare sau a unei asociaŃii 
profesionale care are competenŃe în acest sens.  
Toate certificatele/documentele mentionate  mai sus trebuie să 
fie prezentate în original sau copie legalizat ă şi trebuie s ă 
fie valabile la data deschiderii ofertelor.   
 
În cazul ofertan Ńilor (persoane fizice sau juridice) de alt ă 
naŃionalitate decât cea român ă, documentele vor fi 
transmise în limba de origine, înso Ńite de o traducere 
legalizat ă a acestora în limba român ă.  
 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare 
asociat va prezenta documentele menŃionate la punctele 1-2 
de mai sus.  
 
Aten Ńie! În cazul ofertelor depuse de o asociere, 
încadrarea oric ăruia dintre asocia Ńi în situa Ńia prev ăzută la 
art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea oferte i din 
procedura de atribuire a contractului de achizi Ńie public ă. 
 

V.1.2.  
Neîncadrarea în 
situaŃiile prevăzute  
la art. 181  din 
OrdonanŃa de 
urgenŃă a 
Guvernului 
nr.34/2006   
 
Solicitat ����  
Nesolicitat � 

1. Ofertantul trebuie sa completeze Anexa 7.2.2.12B 
Oferta este considerata inacceptabila atunci cand este 
depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive 
imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in 
mod defectuos obligatiile contractuale . 
2. Este exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se 
afla in oricare dintre urmatoarele situatii: 
 a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse 
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de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt 
suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este 
intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata 
prin lege; 
 b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una 
dintre situatiile prevazute la lit. a); 
 c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale 
bugetului consolidat, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; 
 d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a 
unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere 
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie 
profesionala; 
 e) a fost condamnat, in ultimii 5 ani, prin hotararea definitiva a 
unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei 
organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru 
spalare de bani; 
 f) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate 
de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie 
aferenta cazurilor prevazute la lit. a) - e). 
Cerin Ńă obligatorie : 
 1. Declara Ńie privind neîncadrarea în situa Ńiile prev ăzute la 
art. 181 din Ordonan Ńa de urgen Ńă a Guvernului nr. 34/2006 
– (ANEXA 7.2.2.12 B), în original; 
2. Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane J uridice, 
privind obligatiile de plata catre bugetul general 
consolidat; 
3. Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane J uridice, 
privind impozitele si taxele locale si alte venitur i ale 
bugetului local.  
4. Certficat de atestare fiscala emis de Consiliul Judetean 
Iasi ; Acest certificat se elibereaza prin Serviciu l Fonduri 
Speciale si Executori Creante Bugetare, C.J.Iasi, e t.2,cam. 
60,61,62, in cel putin 3(trei) zile lucratoare de l a data 
inregistrarii cererii la registratura CJ Iasi, part er, cam.101. 
 
Persoane fizice / juridice straine  
 
Prezentarea oricărui document edificator, din acest punct de 
vedere, în Ńara de origine a ofertantului sau în Ńara în care 
acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau 
alte documente echivalente emise de autorităŃi competente din 
Ńara respectivă, precum şi a DeclaraŃiei privind ne-încadrarea 
în situaŃiile prevăzute la art.181 din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr.34/2006. În cazul în care există incertitudini în 
ceea ce priveşte situaŃia personală a respectivilor ofertanŃi, 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct 
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informaŃii de la autorităŃile competente care emit documente de 
natura celor prevăzute mai sus. 
 În cazul în care în Ńara de origine sau în Ńara în care este 
stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 
prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează 
toate situaŃiile prevăzute la art. 181, autoritatea contractantă va 
accepta o declaraŃie pe propria răspundere sau, dacă în Ńara 
respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraŃia 
pe propria răspundere, o declaraŃie autentică dată în faŃa unui 
notar, a unei autorităŃi administrative sau judiciare sau a unei 
asociaŃii profesionale care are competenŃe în acest sens.  
Toate certificatele/documentele de la punctul 2 - 4  trebuie 
să fie prezentate în original sau copie legalizat ă şi trebuie 
să fie valabile la data deschiderii ofertelor.  
În cazul ofertan Ńilor (persoane fizice sau juridice) de alt ă 
naŃionalitate decât cea român ă, documentele vor fi 
transmise în limba de origine, înso Ńite de o traducere 
legalizat ă a acestora în limba român ă.  
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare 
asociat va prezenta documentele menŃionate la punctele 1-4 
de mai sus.  
Aten Ńie! În cazul ofertelor depuse de o asociere, 
încadrarea oric ăruia dintre asocia Ńi în oricare dintre 
situa Ńiile prev ăzute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage 
excluderea acestor oferte din procedura de atribuir e a 
contractului de achizi Ńie public ă. 

V.1.3.  Calitatea de 
participant la 
procedură  

 
Solicitat ���� 
Nesolicitat �  

Ofertantul nu are dreptul, în cadrul acestei proceduri, sub 
sancŃiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă :  
a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori 
economici ;  
 b) să depună ofertă individuală şi o altă ofertă comună ;  
c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte ;  
d) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care 
participarea acestora nu este de natură să distorsioneze 
concurenŃa.  
Prin întreprindere afiliată se înŃelege orice subiect de drept :  
1. asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct 
sau indirect, o influenŃă dominantă ; sau  
2. care poate exercita o influenŃă dominantă asupra altui 
subiect de drept ; sau  
3. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află 
sub influenŃa dominantă a unui alt subiect de drept.  
Cerin Ńă obligatorie : 
 DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură 

 (ANEXA 7.2.2.12 C) ,  în original. 
 În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare 
asociat va prezenta DeclaraŃia menŃionată mai sus. 
 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct 
informaŃii de la autorităŃile competente care emit documente 
relevante în scopul verificării datelor din DeclaraŃiile furnizate 
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de ofertanŃi. 
 
 

5.2 CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVIT ĂłII 
PROFESIONALE 

V.2.1.  ExistenŃa 
unei forme de 
înregistrare şi/sau 
atestare / 
apartenenŃă din 
punct de vedere 
profesional  
 
Solicitat     ����   
Nesolicitat � 
 

Cerin Ńă obligatorie :  
1. Fişa entităŃii legale (Anexa 05 ), în original  
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare 
asociat va completa, semna şi ştampila, această fisă. 
 2. Prezentarea de documente doveditoare:  
■Persoane juridice/fizice române  
Certificat de inregistrare ( CUI) , în copie certificata conform cu 
originalul. 
■ Certificat constatator emis de oficiul registrului comerŃului, 
autorizaŃie de funcŃionare / altele echivalente  
Certificatul va fi prezentat numai in original. Acesta  poate fi 
prezentat in copie legalizata numai  daca, acest lucru este 
prevazut in cadrul certificatului. 
■Persoane juridice/fizice străine 
 Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare 
ori apartenenŃa din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile din Ńara în care ofertantul este 
stabilit.  
În cazul ofertanŃilor (persoane fizice sau juridice) de altă 
naŃionalitate decât cea română, documentele menŃionate vor fi 
transmise în limba de origine, însoŃite de o traducere legalizată 
a acestora în limba română.  
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare 
asociat va prezenta documentele menŃionate mai sus.  
 
Aten Ńie! Ofertantul este obligat s ă informeze Autoritatea  
contractant ă despre orice modificare intervenit ă cu privire 
la situa Ńiile certificate prin documentele solicitate mai su s, 
în termen de maxim 7 zile lucr ătoare de la interven Ńia sau, 
dup ă caz, luarea la cuno ştin Ńă asupra acestor modific ări.  

5.3  SITUAłIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
V.3.1.  InformaŃii 
privind  situaŃia 
economico-
financiară 
  
Solicitat ����  
Nesolicitat � 

Cerin Ńă obligatorie:  
1. Fişa centralizatoare a situaŃiei economico-financiare 
a ofertantului (Anexa  06 ), în original.  

Valorile vor fi exprimate în lei.  

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va 
prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, 
semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat 
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ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru 
fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanŃii legali ai 
fiecărui asociat, inclusiv liderul.  

În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite 
prin Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul 
Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 50% a cerinŃei 
privind cifra minimă de afaceri. În aceste situaŃii, ofertantul 
trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă DeclaraŃia pe 
propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM 
(Anexa 07.1 şi Anexa 07.2 ).  

Aten Ńie! În cazul în care ofertantul este o asociere, 
încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se 
va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astf el, to Ńi 
asocia Ńii trebuie sa se incadreze în mod individual, în 
categoria IMM. Reducerea cu 50% a criteriului privi nd cifra 
de afaceri nu se va aplica daca unul dintre asociat i nu se 
incadreaza in categoria IMM.  

2. Prezentarea bilan Ńului contabil pentru ultimul an 
financiar incheiat (2008) sau extrase de bilan Ń, în cazul în 
care publicarea acestor bilan Ńuri este prev ăzută de 
legisla Ńia Ńării în care este stabilit ofertantul, vizate si 
înregistrate de organele competente .  

Documentele vor fi prezentate numai in original sau  copie 
certificata conform cu originalul.   
 
 
Ofertantii nerezidenti  vor prezenta traduceri autorizate si 
legalizate ale documentelor solicitate mai sus.  
 
În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, 
operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta 
documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are 
dreptul de a-şi demonstra situaŃia economică şi financiară şi 
prin prezentarea altor documente pe care autoritatea 
contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care 
acestea reflectă o imagine fidelă a situaŃiei economice şi 
financiare a ofertantului.  

Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi 
susŃinută, pentru îndeplinirea acestui contract, şi de o altă 
persoană, indiferent de natura relaŃiilor juridice existente între 
ofertant şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi 
demonstrează situaŃia economică şi financiară invocând şi 
susŃinerea acordată, în conformitate cu cele precedente, de 
către o altă persoană, atunci acesta are obligaŃia de a dovedi 
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susŃinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea 
unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in 
forma autentica, prin care aceasta confirmă faptul că va pune 
la dispoziŃie ofertantului resursele financiare invocate.  
 Pentru a fi luată în considerare susŃinerea acordată, 
angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 
alin. (2) din ordonan Ńa de urgen Ńă nr. 34/2006,  trebuie să 
reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul 
autorităŃii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea 
anumitor obligaŃii de către persoana susŃinătoare. 
 
Persoana ce asigur ă sus Ńinerea financiar ă nu trebuie s ă se 
afle în situa Ńia care determin ă excluderea din procedura 
de atribuire conform prevederilor art. 180.  

Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie 
prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul 
şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. 

 În cazul ofertanŃilor (persoane fizice sau juridice) de altă 
naŃionalitate decât cea română, documentele menŃionate vor fi 
transmise în limba de origine, însoŃite de o traducere legalizată 
a acestora în limba română.  

În cazul în care oferta este depus ă de o asociere, fiecare 
asociat va prezenta documentele men Ńionate la punctul 2 
de  mai sus.   
 

5.4 CAPACITATEA TEHNIC Ă ŞI/SAU PROFESIONALĂ 
V.4.1.  InformaŃii 
privind capacitatea 
tehnică şi 
profesională  
 
Solicitat����  
Nesolicitat �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerin Ńe  obligatorii : 
 Ofertantul trebuie să fie abilitat să presteze activităŃi de 
natura celor solicitate prin specificaŃiile tehnice incluse în 
caietul de sarcini.  
Ofertantul trebuie sa asigure personalul minim , permanent 
pe toata durata contractului in conformitate cu cerintele 
minime definite in Caietul de sarcini - Personalul 
obligatoriu  
 
Se va prezenta :  
 
a)Lista personalului responsabil – „cheie”  care va fi 
angajat in cadrul contractului, descriere pe scurt a 
pregatirii profesionale si experientei (conform Ane xa 
4.4.1.B).  
b) Pentru persoanele prezentate la punctul a) se vo r 
prezenta Curriculum Vitae (conform Anexa 13)  înso țite de 
Declara Ńii de disponibilitate , în formatul indicat prin 
Anexa 4  , semnate în original. 
Personalul care nu este angajat permanent al oferta ntului, 
va da o declaratie pe proprie raspundere, potrivit careia  
va indeplini obligatiile  asumate prin contractul d e 
colaborare (prezentat in copie)  pana la finalizare a 
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serviciilor,  ce fac obiectul contractului  - Anexa  4 - 
Declaratie disponibilitate. 
 
 
Cerin Ńă obligatorie:  
 

1. DeclaraŃie a ofertantului referitoare la efectivele medii 
anuale ale personalului angajat în ultimii 3 ani – 
(ANEXA 7.2.2.12 I)  , în original. 

 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va 
prezenta o DeclaraŃie centralizatoare pentru asociere în 
ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al 
asociatului desemnat ca lider, precum şi DeclaraŃii individuale 
pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanŃii 
legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. 
 

2. Lista principalelor contracte de servicii derulate in 
ultimii 3 ani , conŃinând numele/titlul contractelor, 
valoarea finală certificată a acestora, sursa de 
finanŃare, perioada de servicii, beneficiari, indiferent 
dacă aceştia din urmă sunt autorităŃi contractante sau 
clienŃi privaŃi, cota (%) de participare a ofertantului din 
valoarea contractului, precum şi o descriere a serviciilor 
prestate în cadrul contractului respectiv (ANEXA 
7.2.2.12 E), în original. 
 

Valoarea final ă certificat ă reprezintă preŃul final plătit de 
beneficiar pentru furnizarea serviciilor respective. Aceasta va 
fi indicată în lei.  
Perioada de servicii  se va indica prin menŃionarea lunii şi 
anului în care contractul a fost semnat şi, respectiv, finalizat.  
 
Cota de participare a ofertantului  reprezintă proporŃia din 
valoarea finală a contractului corespunzătoare participării 
acestuia la contractul respectiv. În cazul în care oferta este 
depusă de o asociere, iar doi sau mai mulŃi asociaŃi au 
participat în comun şi la realizarea contractului adus ca 
referinŃă, cota de participare se va calcula în ansamblu, 
indicându-se şi cotele de participare individuale. 
 Descrierea serviciilor furnizate trebuie să fie suficient de clară 
şi detaliată pentru a permite comisiei de evaluare să 
aprecieze încadrarea contractului respectiv în cerinŃa de la 
punctul (b) de mai sus. 
 
         3.    Lista principalelor servicii furnizate va fi 
sustinuta si probata prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau contrasemnate de 
autoritatea contractant ă ori de c ătre clientul privat 
beneficiar (ex. procese verbale de receptie calitat iva si 
cantitativa, documente constatatoare, recomandari).  
 În cazul în care beneficiarul este un client priva t şi, din 
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Experienta 
similara.   
 

motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea o bŃinerii 
unei certific ări/ confirm ări din partea acestuia, 
demonstrarea serviciilor se realizeaz ă printr-o declara Ńie 
pe propria r ăspundere a ofertantului sau, dac ă în Ńara de 
naŃionalitate a acestuia nu exist ă prevederi legale 
referitoare la declara Ńia pe propria r ăspundere, o 
declara Ńie autentic ă dată în fa Ńa unui notar, a unei 
autorit ăŃi administrative sau judiciare sau a unei asocia Ńii 
profesionale care are competen Ńe în acest sens. 
              Certificatele/ documentele respective trebuie să 
includă toate informaŃiile necesare pentru a permite comisiei 
de evaluare să aprecieze corespondenŃa acestora cu 
informaŃiile furnizate în Lista contractelor de servicii derulate, 
precum şi corectitudinea acestor informaŃii.  
            Toate certificatele/documentele men Ńionate la 
punctul 3 de mai sus trebuie s ă fie prezentate în original 
sau în copie certificat ă pentru   conformitate cu originalul. 
În cazul în care certificatele/documentele sunt emi se în 
altă limb ă decât român ă, acestea vor fi transmise în limba 
de origine, înso Ńite de o traducere legalizat ă a acestora în 
limba român ă. 
Experienta similara.   
 
Cerinta minima obligatorie : demonstrarea capacitat ii 
printr-un contract al carui obiect a fost prestarea  de 
servicii similare,  incheiat si finalizat in ultimi i trei ani.   
(ofertantul trebuie sa prezinte copia unui astfel d e 
contract).  
In cazul in care contractul contine clauze de 
confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, 
ofertantul este obligat sa prezinte paginile din co ntract 
din care sa rezulte partile contractante, obiectul 
contractului, durata contractului, pretul contractu lui, 
precum si pagina finala cu semnaturi.  

Prezentarea cel putin a unei recomandari sau a unui  
document constatator / proces verbal de receptie di n 
partea beneficiarului, pentru contractul similar pr ezentat 
in copie.  
 

 
5.4.2 InformaŃii 
privind 
subcontractanŃii 
 
Solicitat�  
Nesolicitat� 
 
 
 
 
 
 

 
Cerin Ńă obligatorie: 
Dacă este cazul subcontractarii, lista cuprinzând 
subcontractorii declara Ńi (Formular 10 ), în original, însoŃită 
şi de fotocopii ale acordurilor de subcontractare. 
 
Pentru fiecare subcontractant declarat se vor prezenta 
documente cu privire la resursele materiale si umane care vor 
fi implicate în contractul ce urmeaza a fi indeplinit. 
 
Daca ofertantul nu are subcontractanti va completa si va 
semna  formularul 10,  cu mentiunea ” NU ESTE CAZUL  
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5.4.3 Standarde de 
asigurarea calitatii  
Solicitat�  
Nesolicitat� 
 

Cerinta minima:  
Ofertantul va prezenta Certificatele emise de organ isme 
independente care atesta respectarea standardelor d e 
asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent. 
 
In cazul in care operatorul economic nu detine cert ificate 
de calitate, astfel cum este solicitat, acesta poat e 
prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care 
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unu i 
nivel corespunzator al calitatii.  

V.5. Obligatii privind conditiile de munca si prote ctia muncii 
V.5. InformaŃii 
referitoare la 
respectarea 
obligaŃiilor privind 
condiŃiile de muncă 
şi protecŃia muncii.  
 
Solicitat ����  
Nesolicitat � 

InformaŃii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel 
naŃional referitoare la condiŃiile de muncă şi protecŃia muncii, 
securitate şi sănătate în muncă, reglementări ce trebuie 
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului pot fi obŃinute 
de la InspecŃia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, 
Familiei şi EgalităŃii de Şanse: Adresa : str. Matei Voievod 
nr.14, sector 2 Bucureşti, cod poştal 73222, România  
Telefon : +4021/302.7030; +4021/302.7054  
Adresa web : www.inspectmun.ro  
Cerin Ńă obligatorie:  
1. DeclaraŃie privind faptul că ofertantul a Ńinut cont, în 
elaborarea ofertei, de obligaŃiile referitoare la condiŃiile de 
muncă şi protecŃia muncii (Anexa 11 ), în original.  
În cazul în care ofertantul este o asociere, DeclaraŃia va fi 
semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat 
ca lider. 

V.6. Modul de selectare/preselectare (dacă este aplicabil) Nu exista etape de 
preselecŃie. 
 
 

VI. PREZENTAREA OFERTEI   

VI.1 Limba de redactare a 
ofertei  

Ofertele vor fi prezentate obligatoriu in limba romana. 

VI.2  Perioada de 
valabilitate a ofertei  

OfertanŃii trebuie să menŃină oferta ca valabilă pentru o 
perioadă de 60 de zile  de la data limită de depunere a 
ofertelor. În circumstanŃe excepŃionale şi înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă 
poate solicita ofertanŃilor extinderea acestei perioade cu până 
la maxim 30 de zile.  
Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare are 
obligaŃia, de la data comunicării rezultatului aplicării 
procedurii, de a extinde valabilitatea ofertei cu o perioadă 
adiŃională de 30 de zile, care se adaugă perioadei iniŃiale de 
valabilitate de 60 de zile, indiferent de data comunicării.  
 

VI.3 GaranŃia  de 
participare. 
 
VI.4.  Modul de 

Garan Ńia de participare la procedura de achizitie şi orice 
împuternicire a unui reprezentant al ofertantului d e a 
participa la şedin Ńa de deschidere nu vor fi incluse în 
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prezentare a garantiei de 
participare  
 
Solicitat  ����  Nesolicitat �  

plicul ce con Ńine ofertele, ci in afara coletului , fiind 
prezentate separat, simultan cu aceasta. In cazul i n care 
ofertantul se incadreaza in categoria IMM, vor anex a la 
documentul ce atesta plata garantiei de participare , Anexa 
07.1 (Declaratia pe propria raspundere privind inca drarea 
in categoria IMM.  
 
Garan Ńia pentru participare este de 3.675,0 lei  
 
Garantia pentru participare se poate constitui astfel : 
- prin virament in contul Consiliului Judetean IASI, nr. 

RO72TREZ4065006XXX000459, sau printr-un instrument de 
garantare emis in coditiile legii de o societate bancara sau 
de o societate de asigurari, în original,  (ANEXA 7.2.2.11)  

 
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge 
instrumentul de garantare emis in coditiile legii de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari în urma verificărilor 
efectuate de autorităŃile bancare româneşti. 
 În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite 
prin Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul 
Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, acesta beneficiaz ă de reducerea cu 50% a 
cerin Ńei privind cuantumul garan Ńiei de participare . În 
aceste situaŃii, ofertantul trebuie să completeze şi să ataşeze 
la ofertă DeclaraŃia pe propria răspundere privind încadrarea 
în categoria IMM (Anexa 07.1 şi Anexa 07.2 ).  
 
Aten Ńie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea 
în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu 
privire la asociere în ansamblu. Astfel, toŃi asociaŃii trebuie sa 
se  încadreze, în mod individual, în categoria IMM. Reducerea 
cu 50% a cerinŃei privind cuantumul garanŃiei de participare nu 
se va aplica dacă unul dintre asociati nu se incadreaza in 
categoria IMM. 
 Valabilitatea scrisorii de garanŃie pentru participare va fi de 
minimum 60 de zile  de la data limită de depunere a ofertelor. 
În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada 
de valabilitate a garanŃiei pentru participare va fi prelungită în 
mod corespunzător. 
 Ofertele care nu sunt înso Ńite de dovada constituirii 
garan Ńiei pentru participare vor fi respinse ca 
inacceptabile.  
 
Dovada constituirii garantiei de participare trebui e să fie 
prezentat ă cel mai tarziu la data si ora stabilit ă pentru 
deschiderea ofertelor.  
Autoritatea Contractantă are dreptul de a reŃine garanŃia 
pentru participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci 
când acesta din urmă se află în oricare din următoarele 
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situaŃii: 
(a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
(b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanŃia 
de buna execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu 
mai târziu de 10 zile de la semnarea contractului de către 
ambele părŃi;  
(c)  oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 
contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei.  

1.GaranŃia pentru participare constituită de ofertantul a cărui 
ofertă a fost declarată câştigătoare se returnează acestuia de 
către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la 
data constituirii garanŃiei de buna execuŃie.  

2.GaranŃia de participare, constituită de ofertanŃii a căror 
oferta nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de 
autoritatea contractantă după semnarea contractului de 
achizi Ńie publica cu ofertantul / ofertan Ńii ale c ărui/c ăror 
oferte au fost desemnate câ ştigătoare, dar nu mai târziu 
de 3 zile lucr ătoare de la data expir ării perioadei de 
valabilitate a ofertei.  
     
3.În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform 
prevederilor art. 209 din OrdonanŃa de UrgenŃă 34/2006, în 
situaŃia de a anula procedura de atribuire, garan Ńia de 
participare se restituie dup ă data expir ării termenului de 
depunere a unei contesta Ńii cu privire la aceast ă decizie, 
dar nu mai târziu de 3 zile lucr ătoare de la aceast ă dată. 
 
4.După primirea comunicării prevăzute la art. 206 OrdonanŃa 
de UrgenŃă 34/2006, ofertanŃii ale căror oferte au fost 
declarate necâştigătoare au dreptul de a ob Ńine eliberarea 
garan Ńiei de participare înainte de expirarea perioadei 
prev ăzute la pct. 2 sau, dup ă caz, 3, dacă transmit 
autorit ăŃii contractante o solicitare în acest sens.  

 
VI.4. Modul de 
prezentare a propunerii 
tehnice 

 
Ofertantul va prezenta urm ătoarele documente, ca parte a 
propunerii tehnice:   
 
        Conform CERINTELOR  prevazute in CAIETUL DE 
SARCINI. De asemenea, se va completa Formularul C1.  
 

 
VI.5 Modul de prezentare 
a propunerii financiare  

 
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, fără TVA, în 
formatul indicat prin (ANEXA 7.2.2.10 B) 
Defalcarea pe componente a propunerii financiare va  fi 
realizata in formatul indicat in ANEXA 14). 
 
Ofertan Ńilor le este adus la cunostinta faptul c ă valoarea 
estimata a contractului este de 244.955,0 lei exclu siv TVA, 
echivalentul a 57.264,59 euro, curs BNR din data de  
09.10.2009, 1 Euro=4,2776 lei  
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Dacă oferta financiar ă  transmis ă depăşeşte bugetul 
maxim alocat,  aceasta va fi respins ă ca inacceptabil ă.  
 
 PlăŃile în cadrul contractului vor fi efectuate în lei, conform 
prevederilor contractului inclus în prezenta documentaŃie de 
atribuire.  
PlăŃile vor fi efectuate în contul bancar indicat de ofertant, în 
formatul prezentat în (Anexa 15)  – Identificare bancar ă, 
(ofertantul este obligat sa identifice in Anexa 15,  contul  
deschis la  Banca /Trezorerie) . 
 
Formularul va fi semnat si stampilat atat de catre 
titularul contului cat si de catre Banca /Trezoreri e. 
  

VI.6 Modul de prezentare 
a ofertei  

1.Oferta se transmite împreun ă cu o scrisoare de 
înaintare, în formatul prev ăzut în Formularul 17, transmis 
în original. Scrisoarea de înaintare, precum şi garan Ńia de 
participare la procedura de achizitie şi orice împuternicire 
a unui reprezentant al ofertantului de a participa la 
şedin Ńa de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce 
con Ńine ofertele, in afara coletului, fiind prezentate 
separat, simultan cu aceasta. In cazul in care ofer tantul se 
incadreaza in categoria IMM, vor anexa la documentu l ce 
atesta plata garantiei de participare, formularul 0 7.1 
(Declaratia pe propria raspundere privind incadrare a in 
categoria IMM.  
2.   Oferta se va depune în aşa fel încât să fie primită de către 
autoritatea contractantă înainte de termenul limită de 
depunere specificat în AnunŃul de participare. Ofertele trebuie 
să conŃină toate documentele şi informaŃiile solicitate şi se vor 
depune :  

� Fie prin servicii poştale / de curierat la : sediul 
Consiliului Judetean Iasi din Bld-ul Stefan cel Mare si 
Sfant nr.69, Iasi, - Registratură - Camera101, parter, 
cod poştal 700075, :România , astfel : LUNI – JOI :  
7 :30 – 16 :00, VINERI – 7 :30 – 13 :30   

 
� Fie prin livrare directă la sediul autorităŃii contractante, 

în schimbul unei confirmări de primire, la : Consiliului 
Judetean Iasi din Bld-ul Stefan cel Mare si Sfant nr.69, 
Iasi, - Registratură - Camera101, parter, cod poştal 
700075, România, astfel : LUNI – JOI : 7 :30 – 16 :00  
VINERI – 7 :30 – 13 :30.  

Ofertantii trebuie s ă ia toate m ăsurile astfel încât s ă se 
asigure c ă oferta sa este primit ă si înregistrat ă de către 
autoritatea contractant ă până la data limit ă pentru 
depunerea ofertelor, stabilit ă în anuntul  de participare.  
Ofertele vor fi înregistrate în ordinea primirii nu mai de 
către Registratura Consililui Judetean Iasi, precizan du-se 
nr. de înregistrare, data si ora depunerii acestora . 
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  3. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în 
considerare. Ofertele depuse la altă adresă decât cea indicata 
vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate nedeschise.  
  Oferta se depune în 3 exemplare , din care 1 (un) original şi 
2(doua) copii . Plicurile conŃinând exemplarele respective 
trebuie marcate corespunzător ca ORIGINAL sau COPIE. În 
cazul unei discrepanŃe între original şi copie/copii, va prevala 
originalul.  
 4. Ofertele trebuie transmise conform sistemului „plicului 
triplu”. Astfel, plicul/coletul cu oferta va include, în interior, trei 
plicuri separate, sigilate şi ştampilate, unul marcat „Plic A – 
Documente de calificare”, cel de al doilea marcat „Plic B – 
Propunere tehnică”, iar cel de al treilea marcat „Plic C – 
Propunere financiară”.  
■ Plicul A va conŃine toate documentele şi formularele 
relevante pentru dovada îndeplinirii criteriilor de 
calificare/selecŃie menŃionate în documentaŃia de atribuire.  
■Plicul B va conŃine propunerea tehnică, împreună cu toate 
documentele/formularele aferente. 
■Plicul C va conŃine propunerea financiară. 

 Lipsa propunerii tehnice şi/sau financiare va duce la 
respingerea ofertei ca inacceptabil ă.  

De asemenea, în cazul în care comisia de evaluare 
solicit ă clarific ări, iar ofertantul c ăruia i-a fost 
transmis ă solicitarea nu r ăspunde în termenul indicat 
de comisie sau explicatiile prezentate de acesta nu  
sunt concludente, oferta respectiv ă va fi respins ă ca 
neconform ă.  

Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele 3 plicuri 
conform cerinŃelor de mai sus, va purta următoarele 
informaŃii obligatorii:  
■Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului;  
■Obiectul procedurii de achizitie publica”;  
■Adresa autorităŃii contractante indicată , şi la care este 
depusă oferta;  
■MenŃiunea „A nu se deschide înainte de şedinŃa de 
deschidere a ofertelor, din data de………”.  
Plicurile trebuie s ă fie marcate cu denumirea şi adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei f ără a fi 
deschis ă, dacă va fi cazul.  

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de 
mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.  

Plicul/coletul conŃinând oferta se primeşte de către autoritatea 
contractantă numai dacă este intact, sigilat şi netransparent.  
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 Ofertele primite se păstrează nedeschise de autoritatea 
contractantă, până la data şi ora începerii şedinŃei de 
deschidere. 
  Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală 
neradiabilă şi vor fi numerotate şi iniŃializate pe fiecare pagină 
de reprezentantul / reprezentanŃii autorizat /autorizaŃi să 
angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise 
de instituŃii / organisme oficiale abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate 
conform prevederilor legale.  
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.  
OfertanŃii au obligaŃia de a anexa un opis al documentelor 
prezentate.  
  Nu se accept ă oferte alternative .  

VI.7 Data limită de 
depunere a ofertelor  

29.10.2009, ora 9 :00,  ora României. Ofertele depuse după 
expirarea termenului limită indicat vor fi respinse ca întârziate 
şi returnate nedeschise.  

VI.8 Posibilitatea 
retragerii sau modificării 
ofertei  

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin notificare 
scrisă adresată autorităŃii contractante, până la data şi ora 
deschiderii ofertelor.  
Ofertantul poate modifica conŃinutul ofertei, până la data şi ora 
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta 
autorităŃii contractante o cerere de retragere a ofertei în 
vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este 
răspunzătoare în cazul imposibilităŃii ofertantului de a depune 
noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în 
documentaŃia de atribuire. Transmiterea oricăror modificări 
trebuie făcută în conformitate cu procedura indicată la punctul 
VI.6 de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va 
marca, corespunzător, „MODIFICARE”. Ofertantul nu are 
dreptul de a-şi retrage sau a-şi modifica oferta după expirarea 
datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancŃiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziŃie publica şi a executării garanŃiei de 
participare.  
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în 
sarcina ofertantului.  

VI.9 Deschiderea 
ofertelor   

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor .Deschiderea 
ofertelor se va face în data de 29.10.2009 , ora 11 :00, ora 
locală, la sediul Consiliului Judetean Iasi, Bld-ul Stefan cel 
Mare si Sfant nr.69.  
 
În cadrul şedinŃei de deschidere nu este permisă respingerea 
niciunei oferte, cu excepŃia celor care se încadrează în una 
din următoarele situaŃii:  
■a fost depusă după data şi ora limită de depunere, sau la o 
altă adresă decât cea stabilită prin anunŃul de participare;  
■nu este însoŃită de garanŃia de participare, in cuantumul, 
forma si avand perioada de valabilitate  astfel cum au fost 



 23 

solicitate prin documentaŃia de atribuire.  

Şedin Ńa de deschidere se finalizeaz ă printr-un proces-
verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare şi de 
reprezentan Ńii ofertan Ńilor, în care se consemneaz ă modul 
de desf ăşurare a şedin Ńei respective, aspectele formale 
constatate la deschiderea ofertelor, elementele pri ncipale 
ale fiec ărei oferte, consemnandu-se totodata lista 
documentelor depuse de fiecare operator economic in  
parte. 

Comisia de evaluare are obligaŃia de a transmite un exemplar 
al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanŃilor 
participanŃi la procedura de atribuire, în cel mult o zi 
lucratoare  de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost 
sau nu prezenŃi la şedinŃa de deschidere.  

Orice decizie cu privire la calificarea / selec Ńia ofertan Ńilor 
sau, dup ă caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt ă 
de către comisia de evaluare în cadrul unor şedin Ńe 
ulterioare celei de deschidere a ofertelor, şedin Ńe care vor 
fi derulate in camera.  

CondiŃii pentru participanŃii la şedinŃa de deschidere : 

ReprezentanŃi ai ofertanŃilor, pe baza prezentării unei 
împuterniciri scrise (Anexa 18 – Imputernicire) şi a unui act de 
identitate, cu fotografie, al persoanei împuternicite. 

 
VI.10 Costurile asociate elabor ării şi prezent ării ofertei  

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, 
precum şi a documentelor care o însoŃesc. Nici un fel de cost legat de aceste aspecte 
nu va fi suportat / rambursat de către autoritatea contractantă. 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 

VII.1 Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 
economic  ����  
Ptotal =Pfinanciar X F% +  Ptehnic X T%,  in care 
F% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului financiar; 
Aceasta pondere este de 60%  
T% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului tehnic; 
Aceasta pondere este de 40%  
F% + T% = 100 % 
Punctaj financiar  - total 100 puncte, structurat astfel : 
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 
puncte; 
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) se acorda punctaj 
astfel :  
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VIII. Atribuirea contractului  

VIII.1 Ajustarea  pre Ńului 
contractului   
DA�  NU ����   

A se vedea clauzele contractuale.  

VIII.2. GaranŃia de bună execuŃie 
a contractului 
 DA���� NU �  

Garan Ńia de bun ă execu Ńie a contractului se va 
constitui printr-un instrument de garantare emis 
în conditiile legii de o societate bancara sau de o  
societate de asigurari,  în cuantum de 10% din 
pre Ńul contractului, exclusiv TVA.  
GaranŃia de bună execuŃie a contractului trebuie 
constituită în termen de maxim  10 zile de la data 
semn ării contractului  de către ambele părŃi, sub 
sancŃiunea anulării acestuia. 

VIII. 3. Stabilirea ofertei 
câştigătoare  

Autoritatea contractantă are obligaŃia de a stabili 
oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire 
precizat în invitatia de participare şi în documentaŃia 
de atribuire, în condiŃiile în care ofertantul respectiv 
îndeplineşte criteriile de selecŃie şi calificare impuse. 
Comunicarea rezultatului procedurii va trimisa 
operatorilor economici participanti la procedura 
prin fax, si va fi publicata in SEAP, la sectiunea 
Documentatie si clarificari. 
Operatorii economici vor confirma in scris 
primirea prin fax a comunicarii rezultatului 
procedurii in cel mult o zi.  
 Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia 
contractul de achiziŃie publică numai după împlinirea 
unui termen de 6 zile  de la data transmiterii 
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. 
Contractul de achiziŃie publică încheiat înainte de 
împlinirea acestui termen este lovit de nulitate 
absolută.  

VIII.4. Anularea licitaŃiei  Autoritatea contractantă are dreptul de a anula 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 
achiziŃie publică, dacă ia această decizie, de regulă, 
înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, 
înainte de data încheierii contractului, numai în 
următoarele cazuri:  

Punctajul financiar al ofertei "A" = Pretul minim / Pretul ofertei "A" 
x Punctajul maxim  
Punctaj tehnic  
a) pentru durata minima de executie se acorda punctaj maxim 
alocat factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la 
lit.a) se acorda punctaj astfel : 
P(n) = (termen minim / termen(n)) x punctaj maxim alocat 
c) pentru o durata de intocmire mai mare decat cea prevazuta in 
caietul de sarcini, oferta este neconforma 
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� au fost depuse numai oferte inacceptabile, 
neconforme sau necorespunzătoare;  

� nu a fost depusa nici o oferta sau au fost 
depuse oferte care, deşi pot fi luate în 
considerare, nu pot fi comparate datorită 
modului neuniform de abordare a soluŃiilor 
tehnice şi/sau financiare;  

� abateri grave de la prevederile legislative 
afectează procedura de atribuire sau este 
imposibilă încheierea contractului.  

Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul 
în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele 
condiŃii:  
■ în cadrul documentaŃiei de atribuire şi/sau în modul 
de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori 
sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor 
care stau la baza atribuirii contractului de achiziŃie 
publică, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, 
recunoaşterea reciprocă, transparenŃa, 
proporŃionalitatea,eficienŃa utilizării fondurilor publice, 
asumarea raspunderii.  
■ autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de 
a adopta măsuri corective fără ca acestea să 
conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor 
respective.  

 

VIII.5. Informarea ofertanŃilor  

 

Autoritatea contractantă are obligaŃia de a informa 
ofertanŃii despre deciziile referitoare la atribuirea 
contractului de achiziŃie publică sau, după caz, la 
anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniŃiere 
ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare 
de la emiterea acestora.  
Această comunicare va fi transmisă şi prin fax şi/sau 
mijloace electronice.  

 
 

IX. ALTE INFORMATII  

IX.1. InformaŃii privind impozitarea  InstituŃia competentă de la care ofertanŃii pot 
obŃine informaŃii privind reglementările în 
vigoare, la nivel naŃional, privind impozitarea: 
Agen Ńia NaŃional ă de Administrare Fiscal ă 
Adresa : str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 
050471, Bucuresti, România Telefon : 
+4031/403.9160 E-mail : asistenta@mfinante.ro  
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VIII.2. InformaŃii privind protecŃia 
mediului  

InstituŃia competentă de la care ofertanŃii pot 
obŃine informaŃii privind reglementările în 
vigoare, la nivel naŃional, privind protecŃia 
mediului: Agen Ńia NaŃional ă pentru Protec Ńia 
Mediului Adresa : Lacul Morii 151, sector 6, 
Bucuresti, România Telefon : +4021/493.4235; 
+4021/493.4239 Fax:  +4021/493.4237 E-mail : 
office@anpm.ro  
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SECłIUNEA II 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARE ŞI MODELE 
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Anexa 7.2.2.12 A – DeclaraŃie privind eligibilitatea  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

Stimată doamnă / Stimate domn,  

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
 

 

1  Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că nu ne aflam în situaŃia prevăzută la art. 180 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, respectiv nu am fost condamnaŃi, în ultimii 5 ani, prin 
hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru participare la activităŃi ale unei organizaŃii 
criminale, pentru corupŃie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.  

2 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, 
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare privind eligibilitatea 
noastră, precum şi experienŃa, competenŃa şi resursele de care dispunem.  

3 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai autorităŃii contractante [denumirea şi adresa autorităŃii 
contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

4  Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei].  

 
Ofertant,  

(numele reprezentantului legal, în clar)  

(semnătura autorizată)  

1 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

Anexa  02 – Istoricul litigiilor  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data> 

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

 

Stimată doamnă / Stimate domn,  

ISTORICUL LITIGIILOR
2 

 

Anul  
SentinŃa ÎN FAVOAREA 
sau ÎMPOTRIVA 
ofertantului  

Numele clientului, cauza 
litigiului, problema în litigiu  

Valoarea în litigiu (LEI)  

    
    
    
    
 

Ofertant,  

(numele reprezentantului legal, în clar) (semnătura autorizată)  
 
 

In situatia in care nu exista litigii, Ofertantul v a completa Formularul  02 cu 
mentiunea „NU ESTE CAZUL”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 OfertanŃii, inclusiv fiecare din membrii asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, trebuie să 

furnizeze informaŃii referitoare la fiecare dintre litigiile si arbitrajele rezultate din contractele deja finalizate sau în 
curs de derulare. Când este cazul, se va folosi câte un formular pentru fiecare dintre partenerii asocierii. 
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Anexa 7.2.2.12 B – DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art.181  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

Stimată doamnă / Stimate domn,  

DECLARA łIE
3 

 

privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 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  

Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziŃia de produse 
............................................................... declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că:  

� (a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator 
judiciar şi/sau activităŃile noastre comerciale nu sunt suspendate şi/sau nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii şi/sau nu suntem într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  

�  
� (b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre situaŃiile prevăzute 

la lit. (a);  
� (c) ne-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
[Ńara în care este stabilit ofertantul / partenerul asocierii];  

� (  
� c^1) în ultimii 2 ani  mi-am îndeplinit obligaŃiile contractuale,  
� d) 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. 
�     e) prezint  informatii  corecte  solicitate de catre autoritatea contractanta,  in legatura cu situatia proprie 
aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-d). 

�  
Subsemnatul declar că vom informa imediat autoritatea contractantă cu privire la orice modificare survenită în 
circumstanŃele sus-menŃionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum şi pe parcursul derulării contractului în 
cazul în care vom fi declaraŃi câştigători.  

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, situaŃiilor şi documentelor 
care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienŃa, competenŃa 
şi resursele de care dispunem.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai autorităŃii contractante [denumirea şi adresa autorităŃii 
contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

3 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere  
Subsemnatul declar că înŃeleg şi accept că furnizarea deliberată, către autoritatea contractantă, de date incorecte 
şi/sau incomplete în legătură cu circumstanŃele de mai sus poate conduce la excluderea noastră din prezenta 
procedură de atribuire, precum şi din alte proceduri de atribuire pentru contracte finanŃate din fonduri comunitare.  

Ofertant,  (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătura autorizată)  

 
 



 31 

Anexa 7.2.2.12 C – DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

Stimată doamnă / Stimate domn,  

 
DECLARA łIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă

4 

 

Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
la achiziŃia de produse -............................................................................................................................... particip şi 
depun ofertă:  

� în nume propriu;  
� ca asociat în cadrul asocierii conduse de .....................................; 

 
� ca subcontractor al ................................................; (Se bifează opŃiunea corespunzătoare)  

 
2. Subsemnatul declar că:  
�  nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici;  
�  sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. (Se bifează 

opŃiunea corespunzătoare)  
 
Subsemnatul declar că vom informa imediat autoritatea contractantă cu privire la orice modificare survenită în 
circumstanŃele sus-menŃionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum şi pe parcursul derulării contractului în 
cazul în care vom fi declaraŃi câştigători.  

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, situaŃiilor şi documentelor 
care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienŃa, competenŃa 
şi resursele de care dispunem.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai autorităŃii contractante [denumirea şi adresa autorităŃii 
contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

Ofertant,  

(numele reprezentantului legal, în clar)  

(semnătura autorizată)  

4

 A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. 
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Anexa 05 – Fişa entităŃii legale  - ENTITATE LEGAL Ă 

05.01 - ENTITĂłI DE DREPT PRIVAT  

Tipul entit ăŃii  
����������������������������� 
�  

ONG  DA �  NU �  

Denumire completă  

����������������������������� 
� 
����������������������������� 
� 
����������������������������� 
�  

Nume comercial (dacă 
este cazul)  

����������������������������� 
�  

Adresa sediului social  

����������������������������� 
� 
����������������������������� 
� 
����������������������������� 
�  

Cod poştal  ���������  

Localitate  
����������������������������� 
�  

łara  
����������������������������� 
�  

Telefon  ������������������������  

Fax  ������������������������  

E-mail  ������������������������  

Nr. înregistrare  
����������������������������� 
�  

Data şi locul înregistrării  ZZ / LL / AAAA ����������������������  

Cod înregistrare TVA  
����������������������������� 
�  

Această fişă a entităŃii legale trebuie completată şi transmisă împreună cu documentele doveditoare ale 
informaŃiilor cuprinse în aceasta, în original sau copie legalizată şi însoŃite de o traducere autorizată în limba 
română în cazul în care sunt emise în altă limbă. Data şi semnătura persoanei autorizate  
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ENTITATE LEGAL Ă 05.02 – PERSOANĂ FIZIC Ă  

Titulatura  �������������  

Nume şi prenume  

����������������������������� 
� 
����������������������������� 
�  

Alte nume (dacă este 
cazul)  

����������������������������� 
� 
����������������������������� 
�  

Adresa oficială (rezidenŃa 
permanentă)  

����������������������������� 
� 
����������������������������� 
� 
����������������������������� 
�  

Cod poştal  ���������  

Localitate  
����������������������������� 
�  

łara  
����������������������������� 
�  

Telefon  ������������������������  

Fax  ������������������������  

E-mail  ������������������������  

Nr. şi serie CI / BI / 
paşaport  

����������������������������� 
�  

Data şi locul naşterii  

ZZ / LL / AAAA Localitate  
���������������������� łară 
�������������������������  

Cod înregistrare TVA 
(dacă este cazul)  

����������������������������� 
�  

Această fişă a entităŃii legale trebuie completată şi transmisă împreună cu documentele doveditoare 
ale informaŃiilor cuprinse în aceasta (de regulă, copie de pe cartea/buletinul de identitate / 
paşaport), în original sau copie legalizată şi însoŃite de o traducere autorizată în limba română în 
cazul în care sunt emise în altă limbă. Data şi semnătura persoanei autorizate 
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Anexa  06 – Fişa centralizatoare a situaŃiei economico-financiare a ofertantului  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data> 

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

  

 

Stimată doamnă / Stimate domn,  

INFORMATII GENERALE
5 

 

1 Denumirea/numele:  
2 Codul fiscal:  
3 Adresa sediului central: Telefon: Fax: E-mail:  

 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare  _________________________________  

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)  

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________  
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)  

1 Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ______________________ (adrese 
complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)  

2 Principala piaŃă a afacerilor:  
3 SituaŃia economico-financiară pe ultimii 3 ani:  

 

Date financiare  
2006 lei  2007 lei  2008 Media lei 

Cifra de afaceri anuală      

Profitul anual      

 
Ofertant,  

(numele reprezentantului legal, în clar)  

(semnătura autorizată)  

5 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. 
6 

Valorile vor fi 
exprimate în LEI. OfertanŃii care trebuie să efectueze conversia altor monede în euro vor utiliza ratele de schimb medii 
anuale stabilite de către Banca NaŃională a Ńării în care s-a făcut înregistrarea şi vor specifica ratele utilizate 

 În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, 
semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fi şe centralizatoare individuale pentru 
fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanŃii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul.  
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Anexa 07 – DeclaraŃie privind încadrarea în categoria Întreprinderilor  Mici şi Mijlocii  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data> 

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

Stimată doamnă / Stimate domn,  

07.01 DECLARAłIE  
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprin derilor mici şi mijloci i  

I. Date de identificare a întreprinderii  

1 Denumirea întreprinderii:   
2 Adresa sediului social:  
3 Cod unic de înregistrare:  
4  Numele şi funcŃia persoanei autorizate (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 Anexă.  

� � Întreprindere partener ă – se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor 
calculelor efectuate conform Anexei, 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, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la DeclaraŃie.  

 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 

8 

 

ExerciŃiul financiar de referin Ńă 9   
Numărul mediu anual de 
salariaŃi  

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

Active totale (mii lei / mii euro)  

   
 
8

 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr.681/2004 
9

 Datele cu privire la numărul mediu anual de 
salariaŃi, cifra de afaceri anuală netăşi 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 netăşi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.                                                                                                                                                
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)                                                       Declar pe 
propria răspundere că datele din această declaraŃie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.                                   Semnătura 
(numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)  
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07.02 ANEXĂ 
CALCULU L  

pentru întreprinderile partenere sau legate  
 

SecŃiunile care trebuie incluse, după caz:  
� - secŃiunea A (precum şi orice fişe adiŃionale), dacă întreprinderea solicitantă 

are cel puŃin o întreprindere parteneră;  
� - secŃiunea B (precum şi orice fişe adiŃionale), dacă întreprinderea solicitantă 

este legată cu cel puŃin o întreprindere   
 
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)  

Active totale (mii 
lei / mii euro)  

1. Datele10 întreprinderii 
solicitante sau din situaŃiile 
financiare anuale consolidate 
(se vor introduce datele din 
tabelul B1 din secŃiunea B11  

   

2. Datele cumulate12 în mod 
proporŃional ale tuturor 
întreprinderilor partenere, dacă 
este cazul (se vor introduce 
datele din secŃiunea A)  

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate13 (dacă  

   

 
10

 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netăşi 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 netăşi activele 
totale se determinăşi se declară pe propria răspundere 

11

 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. Datele incluse în secŃiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate 
pentru a se stabili categoria întreprinderii" din DeclaraŃie. 

12 

Idem Nota 16 
13 

Idem Nota 16  
există) dacă nu au fost deja 
incluse prin consolidare la pct. 
1 din acest tabel  

   

TOTAL      
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Anexa 7.2.2.12 I – DeclaraŃie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat în 
ultimii 3 ani   
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

 
 
 
Stimată doamnă / Stimate domn,  

 
 

DECLARA łIE 
20 

privind efectivele medii anuale ale personalului angajat   
 

1  Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al 
[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub 
sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de 
mai jos sunt reale.  

2 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 datelor din prezenta declaraŃie.  

3 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai autorităŃii 
contractante [denumirea şi adresa autorităŃii contractante] cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

4  Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de [se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei].  

 
Efective medii  2006 2007 2008 
 Total  Total  Total  

Personal angajat permanent     
Alte categorii de personal     
TOTAL     
 

Ofertant 

(numele reprezentantului legal, în clar) (semnătura autorizată)  
20 

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. În cazul în care 
oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către 
reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fi şe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în 
parte, semnate de reprezentanŃii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul.  
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Anexa 7.2.2.12 E  – Lista contractelor de servicii prestate în ultimii 3 ani  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

 
DECLARATIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE DE SERVICII I N ULTIMII 3 ANI 
 
 
  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
..........................................................................................,  
                               (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
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) 

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

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului 
*)  

 
PreŃul total al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit de 
prestator 

% 

 
Cantitatea 

(U.M.) 

 
Sursa de 
finantare 

Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1  2 3 4 5 6 7  
 
1 
 

         

 
2 
 

         

 
..... 

 

         

 
 
 

         

 
Operator economic, 

...................... 
(semnatura autorizată) 

 
 

________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
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Anexa 10 – Lista subcontractorilor  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

 
 
 
Stimată doamnă / Stimate domn,  

LISTA SUBCONTRACTORILOR  

Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], 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 înŃeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării datelor din prezenta declaraŃie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai autorităŃii contractante [denumirea şi adresa autorităŃii 
contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

 Descrierea 
detaliată a 
partii din 

contract ce va fi 
subcontractat  

Valoarea 
aproximativă  

% din 
valoarea 

contractului  

Nume şi adresă 
subcontractor  

Acord 
subcontractor / 

specimen de 
semnătur ă  

Subcontractor 1       
      
Subcontractor 2       
      
….       
      
TOTAL       
 

Ofertant,  

(numele reprezentantului legal, în clar) (semnătura autorizată)  
 
 
In situatia in care nu exista subcontractanti , Ofe rtantul va completa Anexa 10  
cu mentiunea „NU ESTE CAZUL”.   
 
 
 
 
 
 



 41 

 
 
Anexa  11 – DeclaraŃie privind respectarea reglementărilor privind condi Ńiile de 
muncă şi protecŃia muncii  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

Stimată doamnă / Stimate domn,  

 
 
 
 
 

DECLARA łIE  

Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii 
referitoare la condiŃiile de muncăşi de protecŃie a muncii care sunt în vigoare în România.  

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am Ńinut cont de obligaŃiile referitoare la 
condiŃiile de muncă şi de protecŃie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaŃii fiind incluse în tarifele 
zilnice ale experŃilor, astfel cum acestea sunt indicate în preŃul contractului conform propunerii financiare.  

Ofertant,  

(numele reprezentantului legal, în clar)  

(semnătura autorizată)  
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Anexa 7.2.2.11– GaranŃia pentru participare  
 
 
 
         BANCA 
    .................. 
       (denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a 

contractului de achizitie publica 
 
 

    Catre ........................................................................................................................................ 
          (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de 
achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la 
.................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de ....................................... (denumirea 
autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si 
fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea 
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora 
dintre situatiile urmatoare: 
    a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a 
constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat sa 
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 
    Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... . 
 
    Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul .... . 
 
 
 
 
Conform art. 86, alin.(1) din HGR 834/2009 garantia de participare se constituie printr-un instrument de 
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Operatorii economici 
au posibilitatea de a prezenta dovada constituirii garantiei si prin alte instrumente de garantare prevazute 
de lege, nelimitandu-se la formularul prezentat. In cazul utilizarii altor formulare, acestea trebuie sa 
contina cel putin informatiile continute de Anexa 7.2.2.11. 
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 Numele şi funcŃia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituŃiei financiare trebuie indicate în clar.  
 

 

 

 

 

Anexa 7.2.2.10 B – Formular de oferta 



 43 

A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

    Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
    Catre ......................................................................................................................... 
          (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Domnilor, 
 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/.................... (denumirea produselor), pentru suma de 
..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia serviciilor, la care 
se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...................... (suma in litere si in cifre). 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in 
graficul de timp anexat. 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), 
respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi. 
    5. Precizam ca: 
    ³_³ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar "alternativa"; 
    ³_³ nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 
puteti primi. 
 
    Data .../.../... 
    . ....................., (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in 
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa  15 – Identificare bancară  
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 TITULARUL CONTULUI  

Denumire completă  

����������������������������� 
� 
����������������������������� 
�  

Adresa sediului social  

����������������������������� 
� 
����������������������������� 
�  

Cod poştal  ���������  

Localitate  
����������������������������� 
�  

łara  
����������������������������� 
�  

Cod înregistrare TVA  
����������������������������� 
�  

Persoană de contact:  
����������������������������� 
�  

Telefon  ������������������������  
Fax  ������������������������  
E-mail  ������������������������  
 BANCA / TREZORERIE  

Denumire  

����������������������������� 
����������������������������� 
��  

Adresa filialei / sucursalei 
unde este deschis contul  

����������������������������� 
����������������������������� 
��  

Cod poştal  ���������  

Localitate  
����������������������������� 
�  

łara  
����������������������������� 
�  

Număr cont  
����������������������������� 
�  

IBAN  
����������������������������� 
�  

 
Note: Ştampila băncii/trezoreriei şi semnătura - obligatoriu 
Data şi semnătura deŃinătorului contului la banca / trezorerie –obligatoriu  
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Anexa 17 
 
OFERTANTUL                                            Inregistrat la sediul autoritatii contractante
  
 
................................................                               nr................/.................................  
    (denumirea/numele) 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 

Catre ..................................................... 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 Ca urmare a anuntului / invitatiei de participare transmisa in (ziua/luna/anul)/ 

in S.E.A.P. si pe site–ul Autoritatii Contractante :Judetul Iasi, reprezentata prin 

Consiliului Judetean Iasi , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 

.................../(denumirea contractului de achizitie publica), noi 

............................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat 

urmatoarele: 

    1. Documentul ................/(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru 

participare, in cuantumul  si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia 

pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 

    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 

....... copii: 

    a) oferta; 

    b) documentele care insotesc oferta. 

    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

          Data completarii ...............             Cu stima, 

 

 

Ofertant, 

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

(semnatura autorizata) 
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Anexa  18 – Împuternicire  
A se transmite pe hârtie cu antetul entităŃii legale care depune oferta  

<Data>  

<Denumirea şi adresa AutorităŃii contractante>  

 
ÎMPUTERNICIRE  

Subsemnatul (numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), în calitate de reprezentant legal al 
(denumirea / numele ofertantului), împuternicesc prin prezenta pe dl/d-na (numele complet al persoanei 
desemnate, astfel cum apare în documentul de identitate), posesor/posesoare al/a cărŃii/buletinului de identitate / 
paşaportului nr.__________, seria ___________________, emis la data de __________________ de către 
______________________________, să participe din partea (denumirea / numele ofertantului) la şedinŃa de 
deschidere a ofertelor pentru procedura de atribuire aferentă contractului sus-menŃionat.  

Ofertant,   

(numele reprezentantului legal, în clar)  

(semnătura autorizată)  
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Anexa 7.2.2.19 – GaranŃia de bună execuŃie  
A se transmite pe hârtie cu antetul instituŃiei financiare care furnizează garanŃia  

 
 
 

SCRISOARE DE GARANłIE PENTRU BUNA EXECUłIE  

 
Subiect: GaranŃie nr. ___________________________  

GaranŃie financiară pentru buna execuŃie a contractului de achiziŃie publică nr. (numărul 
contractului) - ................................................................................. 

Cu privire la contractul de achiziŃie publică sus-meŃionat, încheiat între (denumirea prestatorului), în calitate de 
prestator, şi Autoritatea Contractanta : JudeŃul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, în calitate de 
achizitor, noi, subsemnaŃii (denumirea instituŃiei financiare), având sediul înregistrat la (adresa sediului social al 
instituŃiei financiare), ne obligăm prin prezenta în mod necondiŃionat şi irevocabil faŃă de achizitor să plătim orice 
sumă cerută de acesta, până la concurenŃa sumei de (cuantumul garanŃiei de bună execuŃie), reprezentând 
....................... din preŃul contractului respectiv, exclusiv TVA.  

Plata va fi efectuată în lei, în contul specificat de către Autoritatea contractantă, fără obiecŃiuni de orice fel, la 
prima sa cerere scrisă (transmisă prin poştă cu confirmare de primire),  însoŃită de o declaraŃie cu privire la 
neîndeplinirea obligaŃiilor ce revin prestatorului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul menŃionat mai sus. 
Plata se va face în termenul menŃionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului 
sau a prestatorului.  

Prezenta garanŃie este valabilă până la data de............. În cazul în care părŃile contractante sunt de acord să 
prelungească perioada de valabilitate a acestei garanŃii sau să modifice unele prevederi contractuale care au impact 
asupra angajamentului asumat de noi prin această garanŃie, se va obŃine acordul nostru în prealabil, în caz contrar 
prezenta garanŃie încetându-şi valabilitatea la termenul specificat.  

Legea aplicabilă acestei garanŃii este (legea statului a cărui naŃionalitate o are instituŃia financiară). Orice dispută 
legată de prezenta garanŃie va fi deferită instanŃelor competente material din România.  

 
Conform art. 86, alin.(1) din HGR 834/2009 garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de 
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Operatorii economici 
au posibilitatea de a prezenta dovada constituirii garantiei si prin alte instrumente de garantare prevazute 
de lege, nelimitandu-se la formularul prezentat. In cazul utilizarii altor formulare, acestea trebuie sa 
contina cel putin informatiile continute de Anexa 7.2.2.19. 
 
 
 

Nume: _______________________ FuncŃie: _______________________ Semnătura
 24

: 

_________________ Data: __________________
24

 Numele şi funcŃia 

persoanei/persoanelor care semnează în numele instituŃiei financiare trebuie indicate  
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FORMULAR C1 
 
 
 

GRAFIC FIZIC DE EXECUłIE   
 

 
DURATA (Maxim 30 de zile) 

 
 
Nr. 
crt.  

 
 

DENUMIRE 
ACTIVITATE Saptamana  

1 
Saptamana 

 2 
Saptamana 

 3 
Saptamana  

4 
Saptamana  

5 
 
1 

 
Expertiza 
tehnica a 
cladirii 

 

     

 
2 

 
Studiul 

topografic 

     

 
3 

 
Studiul 

geotehnic 

     

 
4 

Documentatie 
de avizare a 
lucrarilor de 
interventie  

     

 
5 

 
Analiza cost-
beneficiu 

     

 
6 

 
Documentatii 
pentru 
obtinerea 
avizelor si 
acordurilor 
solicitate prin 
certificatul de 
urbanism 

     

 
 -- 
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Anexa nr. 14 - Bugetul defalcat al contractului  

 
 

 

OBIECTUL 

CONTRACTULUI / 

ACTIVITATI 
 

 

VALOARE 
LEI  

FARA TVA 

 

VALOARE 

 TVA 

 

TOTAL LEI  

CU TVA 

 
Expertiza tehnica a cladirii 

 

   

 
Studiul topografic 

   

 
Studiul geotehnic 

   

Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie  

   

 
Analiza cost-beneficiu 

   

 
Documentatii pentru obtinerea 
avizelor si acordurilor solicitate 
prin certificatul de urbanism 

   

 
TOTAL GENERAL 
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Anexa  13 VITAE  
 

CURRICULUM VITAE 
(Maxim3 pagini + 3 pagini anexe) 

Postul propus in contract: 
 
1. Prenume: 
2. Nume: 
3.  Data si locul nasterii: 
4. Nationalitate: 
5. Stare civila: 
 Adresa (tel./fax/e-mail): 
6. Educatie: 

Institutie:  

Data: 
De la (luna/an) 
Pana la (luna/an) 

 

Diploma:  

 
7. Limbi straine 
(Pe o scara de la 1 la 5, 5 este cel mai bun nivel) : 

Limba Nivel Citit  Vorbit Scris 
 Limba materna    

     

     

     

 
8. Membru al unor asociatii profesionale: 
9. Alte calificari (e.g. computer, etc.):  
10. Pozitia prezenta: 
11. Ani de experienta: 
12. Calificari cheie: 
13. Experienta specifica in tari in curs de dezvolt are: 

Tara Data: de la (luna/an) la (luna/an)  Numele si descrierea pe scurt a 
proiectului  

   
   
   
   
 
14. Experienta profesionala: 

Data: de la (luna/an) la (luna/an)  

Locul  

Compania/organizatia  

Postul  

Descrierea postului  

 
15. Altele: 
15°. Lucrari publicate si seminarii: 
15b. Recomandari  
 
 
 
 
 



 51 

 
ANEXA 4 

 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
 
 

DeclaraŃia de disponibilitate 
 
 
TITLU CONTRACT: _____________________________ 
 
Subsemnatul __________________________________, declar că sunt de acord să particip cu ofertantul < 
numele ofertantului > în procedura de atribuire a contractului mai sus menŃionat. De asemenea, declar că 
sunt capabil şi dispus să lucrez pentru perioada menŃionată, pentru poziŃia pentru care a fost inclus CV-ul 
meu, în cazul în care oferta este stabilită câştigătoare, şi anume: 
De la Până la 
< perioada de începere1 > < sfârşitul periodei 1> 
< perioada de începere 2 > < sfârşitul periodei 2> 
< etc > 
 
De asemenea, în cazul în care această ofertă este stabilită câştigătoare, sunt conştient de faptul că, dacă nu 
voi fi disponibil la data de începere a serviciilor mele din alte cauze decât forŃa majoră sau motive de 
sănătate dovedite cu certificat medical, pot fi exclus de la alte proceduri de atribuire şi contracte finanŃate din 
fonduri locale, iar contractul încheiat poate fi declarat nul. 
 
Nume 
 
Semnătura 
 
Data 
 Va fi semnată şi datată de către fiecare dintre persoanele nominalizate in Lista personalului ”cheie”. Se transmite în 
original 
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ANEXA 4.4.1.B 
 
     OFERTANTUL 
 
 
 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 

4.4.1.B. PERSONAL CHEIE CARE VA FI UTILIZAT PENTRU CONTRACT 
Pozitie/Nume Nationalitate Varsta Pregatirea 

profesionala 
Ani de experienta (in  
companie) 

Proiecte majore 
pentru care este 
responsabil 
(proiect/valoare) 

     
/ 

 

      

      

     
/ 

 

      

      

     
/ 

 

      

      

      

      

      

     
/ 

 

                                                                                                           Data completarii …… 
       Ofertant,…………….        (semnatura autorizata) 
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SECTIUNEA  
 

CAIETUL DE SARCINI 
 

pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice  
aferenta investitiei: 

”  Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urge nta Prof. Dr. 
Nicolae Oblu” Iasi  

 
 

pentru elaborarea: 
 

1. Expertiza tehnica a cladirii  Spitalului Clinic de Urgenta 
Prof .Nicolae Oblu Iasi  
 

2. Documentatia de avizare a lucrarilor de interven tie  intocmita 
conform Modelului D – Continutul Cadru al documentatiei 
tehnico – economice, partea II, anexa la cererea de  finantare 
din Ghidul Solicitantului – program Operational Reg ional 2007 
– 2013, Axa prioritara 3 , Domeniul Major de Interventie 3.1 – 
“Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sanatate” 
 

3. Analiza cost - beneficiu  intocmita in conformitate cu anexa 2 
“Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu”, Ghidul 
Solicitantului – program Operational Regional 2007 – 2013, Axa 
prioritara 3 , Domeniul Major de Interventie 3.1 – 
“Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sanatate” 
 

4. Studiu topografic  – cuprinzand  planuri topografice cu 
amplasamentele reperelor in sistem de referinta national, cu viza 
OCPI, pentru ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenta 
Prof. Dr. Nicolae Oblu Iasi. 

 
5. Studiu geotehnic  - cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, 

rezultatele determinarilor de laborator si raport geotehnic cu 
recomandari, verificat la cerin Ńa Af; 

 
6. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordu rilor solicitate 

in Certificatul de urbanism nr 2015/2009 – necesare  la faza 
D.A.L.I. , anexat la prezentul Caiet de Sarcini. 
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in vederea reabilitarii, modernizarii si dotarii  Ambulatoriului  Integrat 
al Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae O blu -  Iasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1.1 CADRU GENERAL 
 

   Programul Operational Regional sprijina implementarea strategiei 
nationale in domeniul sanatatii, pentru eficientizarea serviciilor de 
sanatate, prin reabilitarea si dotarea infrastructurii spitalicesti, precum si 
prin reabilitarea si echiparea ambulatoriilor. 
 Axa prioritara 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale ” vizeaza 
crearea premiselor pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, 
contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 
economice si sociale, pentru imbunatatirea infrastructurii serviciilor de 
sanatate, educatie, sociale si pentru siguranta publica in situatii de 
urgenta. 
  

 In refacerea echilibrului intre serviciile de medicina primara si cele 
de medicina secundara, afectate de evolutia sistemului sanitar din ultimii 
ani, un rol important il ocupa dezvoltarea serviciilor ambulatorii (de spital 
si de specialitate), acestea asigurand latura preventiva a serviciilor de 
sanatate; centrul de greutate al tratamentului din spitale unde costurile 
sunt mari va fi orientat catre ambulatorii, astfel incat majoritatea cazurilor 
sa fie rezolvate aici, iar internarile in spital sa se faca numai pentru 
cazurile grave, chirurgicale, preconizandu-se ca durata spitalizarii sa fie 
redusa la jumatate. 

Obiectivul specific al acestui proiect il constituie imbunatatirea calitatii 
infrastructurii serviciilor de asistenta medicala. 

 
Activitatile eligibile orientative din cadrul proiectului vor fi: 
 
- modernizarea spatiilor in care va functiona ambulatoriul; 
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- modernizarea utilitatilor generale si specifice ale ambulatoriului; 
- crearea/modernizarea in ambulatoriu a facilitatilor de acces pentru 

persoane cu dizabilitati fizice; 
- achizitionarea echipamente (dotari) de specialitate pentru 

ambulatoriu. 
 
 
1.2. DATE TEHNICE 
 

          ”  Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urgen ta Prof. Dr. 
Nicolae Oblu” Iasi  functioneaza in imobilul situat in strada Ateneului, 
nr. 2,  Iasi , are nivelul de inaltime D+P+E - si are urmatoarele suprafete 
(aprox.)  pe nivel: 
 
   Demisol  –  144.45  m.p. 
    
   Parter -   570.00 m.p. 
 
   Etaj I  -  240.77 m.p. 
  
Si are ca  functional, pe nivel, urmatoarele configuratii:  
 
 DEMISOL 
   
1 - Holuri si cai de acces     = 82.00 m.p . 

 
2 - Depozit efecte (inclusiv garderoba pacienti) = 62.45 m.p . 
 
 PARTER 
 
1 -  Informatii triaj      =  9.50 m.p . 
 
2 -  cabinet neurochirurgie     = 55.45 m.p . 
 
3 -  cabinet neurologie             = 36.00 m.p . 
 
4 -  cabinet oftalmologie     = 21.20 m.p . 
 
5 -  Camera oftalmologie     = 16.50 m.p.  
 
6 -  Sala mici interventii      = 18.20 m.p . 
 
7 -  cabinet O.R.L.      = 13.20 m.p. 
 
8 -  Sala audio       =  6.60 m.p.  
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9 -  Camera personal      = 21.45 m.p.  
 
10 - Salon ambulatoriu I     = 20.80 m.p. 
 
11 - Salon ambulatoriu II     = 35.75 m.p. 
 
12 - Camera asistenti      = 16.50 m.p.  
 
13 - Camera filtru + spalator – medici   =    4.0 m.p. 
 
14 - Camera spalator instrumentar    =   5.62 m.p. 
 
15 - Camera sterilizare instrumentar   =   5.62 m.p.  
 
16 - Sala interventii chirurgicale    = 41.25 m.p. 
 
17 - Grup sanitar si dus  persoane cu handicap (F) =   5.00 m.p. 
 
18 - Grup sanitar si dus  persoane cu handicap (B) =   5.00 m.p. 
 
19 - Hol grup sanitar persoane cu handicap  =   6.00 m.p. 
 
20 - Grup sanitar dus, WC,  hol (F)    = 21.45 m.p. 
 
21 - Grup sanitar dus, WC,  hol (B)    = 21.45 m.p. 
 
22 - Holuri si cai de acces     = 157.5 m.p. 
 
 ETAJ I  
 
1 - Sala ECO DOPLER     = 18.48 m.p. 
 
2 - Sala EKG      = 18.48 m.p.  
 
3 - Sala EMG      = 18.48 m.p. 
 
4 - Sala ELG      = 18.48 m.p.  
 
5 - cabinet medicina interna    =  19.80 m.p.  
 
6 - Sala EEG      = 45.50 m.p. 
 
7 - Camera prelucrare date EEG   =   6.25 m.p.  
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8 - Grup sanitar personal WC (B+F)  =   8.40 m.p. 
 
9 - Hol grup sanitar     =   2.00 m.p. 
 
10 - Camera recoltare 1    =   4.50 m.p. 
 
11 - Camera recoltare 2    =         4.50 m.p. 
 
12 – Holuri si cai de acces    = 75.90 m.p. 
   
Instalatii existente: apa canal, iluminat, termice si gaze naturale, telefonie. 

 
DEMISOL 
 

la acest nivel se va avea in vedere recompartimentarea spatiului existent 
pentru asigurarea unor noi functiuni tinand cont de recomandarile venite 
din partea specialistilor spitalului.  

  
Tema de proiectare: 
 

Se impune interventia asupra cladirii pentru reabilitare si modernizare prin 
masuri de interventie ce contin solutii in conformitate cu nivelele de 
performanta prevazute in legislatia de specialitate, astfel incat constructia 
sa corespunda cerintelor de rezistenta si stabilitate, siguranta in 
exploatare, la foc, igiena si sanatatea oamenilor, economia de energie si 
protectia mediului. 
De asemeni,  este imperios necesara dotarea acestui ambulatoriu cu 
echipament medical de specialitate, cel existent fiind insuficient si foarte 
vechi. 

 
Solutia tehnica propusa: 
 

- va raspunde in totalitate scopului proiectului – de 
reabilitare/modernizare/echipare a “Ambulatoriului integrat al 
Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi; 

- va stabili functionalul Ambulatoriului, avand in vedere  legislatia 
specifica in vigoare si respectarea cerintelor de autorizare sanitara 
de functionare; 

- va respecta cele mai noi standarde tehnice in domeniu aplicabile. 
 

 Se va avea in vedere necesitatea  contorizarii sepa rate a 
consumurilor de apa calda menajera, agent termic pe ntru incalzire, 
apa rece si curent electric, avand in vedere faptul  ca ambulatoriul va 
functiona ca o unitate sanitara separata de spital si va functiona pe 
baza unui  buget de venituri si cheltuieli propriu .  
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     Clădirea nu este sub incidenŃa unui act de retrocedare, proprietarul 
acesteia fiind Consiliul JudeŃean Iaşi, “Spitalul Clinic de Urgenta  Prof. Dr. 
Nicolae OBLU”  Iaşi fiind doar administratorul acestora. 
 
In prezent cladirea ambulatoriului prezinta: 
 

- tencuieli compromise ce conduc la apariŃia de mucegaiuri în 
interiorul cabinetelor medicale ; 

- instalaŃii de apă şi canalizare vechi de peste 30 de ani, calorifere din 
fontă colmatate; 

- instalatii electrice cu grad ridicat de uzura ; 
-  lipsa unei alimentări independente cu agent termic şi apă caldă (în 

prezent ambulatoriul este alimentat cu agent termic şi apă caldă de 
la centrala spitalului . 

Alte mentiuni privind intocmirea documentaŃiei tehnico - economice: 
 

- Proiectul va contine masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de dezvoltare durabila: lucrari pentru protectia 
mediului, materiale certificate C.E., respectarea celor mai noi 
standarde privind eficienta energetica a cladirilor, alte masuri daca 
este cazul. 

- Proiectul va prevede crearea de facilitati/adaptarea structurii 
pentru persoanele cu dizabilitati 

 
           
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PREST ĂRI SERVICII 
 
 Obiectul contractului de servicii , ce urmează a fi atribuit, const ă 
în realizarea în limba român ă  a următoarelor documente: 
 

1. Expertiza tehnica a cladirii  Spitalului Clinic de Urgenta 
Prof .Nicolae Oblu Iasi  
 

2. Documentatia de avizare a lucrarilor de interven tie  intocmita 
conform Modelului D – Continutul Cadru al documentatiei 
tehnico – economice, partea II, anexa la cererea de  finantare 
din Ghidul Solicitantului – program Operational Reg ional 2007 
– 2013, Axa prioritara 3 , Domeniul Major de Interventie 3.1 – 
“Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sanatate” 
 

3. Analiza cost - beneficiu  - intocmita in conformitate cu anexa 2 
“Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu”, Ghidul 
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Solicitantului – program Operational Regional 2007 – 2013, Axa 
prioritara 3 , Domeniul Major de Interventie 3.1 – 
“Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sanatate” 
 

4. Studiu topografic  – cuprinzand  planuri topografice cu 
amplasamentele reperelor in sistem de referinta national, cu viza 
OCPI, pentru ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenta 
Prof. Dr. Nicolae Oblu Iasi. 

 
5. Studiu geotehnic  - cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, 

rezultatele determinarilor de laborator si raport geotehnic cu 
recomandari, verificat la cerin Ńa Af; 

 
6. Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordu rilor solicitate 

in Certificatul de urbanism nr 2015/2009 – necesare  la faza 
D.A.L.I. , anexat la prezentul Caiet de Sarcini. 

    

 
 
 
3. CONDIłII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI:  
 
           Ofertan Ńii au obliga Ńia să depun ă ofertele pentru toat ă gama 
de servicii solicitate .  Oferta financiara va deta lia costurile fiecarui 
serviciu in parte.Nu se admit oferte par Ńiale sau alternative. 

 Activit ăŃile vor începe imediat dup ă semnarea contractului şi 
constituirea garan Ńiei de bun ă execu Ńie, în conformitate cu 
prevederile contractuale.  

 

 Elaborarea documentiei solicitate prin prezentul caiet de sarcini se 
va face în conformitate  cu prevederile legisla Ńiei  române şti  din 
domeniu si specificatiile Ghidului Solicitantului Programul Operational 
Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii 
sociale, Domeniu major de interventie 3.1 – “Reabilitarea/ Modernizarea/ 
Echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate . 
  
 În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanŃii vor trebui să 
respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative şi prescripŃii 
tehnice: 

Legea nr.  50/1991   privind autorizarea lucrarilor de constructii, 
republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare; 
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Legea nr.10/1995   privind calitatea in constructii cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Ordinul ministrului sanatatii 914/2006  pentru aprobarea normelor 
privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea 
obtinerii autorizatriei sanitare de functionare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Ordinul nr.39/16.01.2008  privind reorganizarea ambulatoriului de 
specialitate al spitalului. 
  P 100/92 -  Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor 
de locuinte, social – culturale, agrozootehnice si  agricole, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
  Hotarirea nr.925/95  pentru aprobarea Regulamentului de verificare 
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a 
constructiilor. 

Hotărârea nr. 2139/2004  pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcŃionare a mijloacelor fixe grupa 
2.1.25 „Maşini, utilaje şi instalaŃii pentru ocrotirea sănătăŃii”  
Toate soluŃiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, 
tehnic şi de performanŃă, siguranŃă în exploatare, dimensiuni, sisteme de 
asigurare a calităŃii etc., în conformitate cu reglementările tehnice, 
standardele, normele şi normativele interne, în vigoare. 

 

4. LOCAłIA PROIECTULUI 
 
 Se recomanda vizitarea amplasamentului proiectului din strada 
Ateneului, nr. 2, mun. Iaşi. 
 
 
5.  PERIOADA PROIECTULUI 
 
5.1. Data de începere 
 
 Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaŃiilor contractuale de 
către Ofertant va începe de la data constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
 
 
5.2. Contractul va avea o durat ă de maxim 30 de zile  calendaristice 
de la intrarea în vigoare a contractului (începând de la data 
constituirii garan Ńiei de bun ă execu Ńie). 
 

 Prestatorul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o programare a 
fazelor necesare pentru elaborarea documentaŃiei.  
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6.  PERSONALUL OBLIGATORIU 
  

Ofertantul va avea obligaŃia să asigure minim următoarele categorii de 
personal: 
 
 
 
 
 
 
 

Func Ńie Nr. 

persoane 

Experien Ńă 

Inginer proiectant  

 - inginer instalatii 

1 • experienŃă profesională în 
realizarea documentatiilor tehnico 
– economice aferente 
constructiilor civile; 

• CV-ul trebuie să fie însoŃit de copii 
de documente care să confirme 
experienŃa profesională indicată. 

Inginer proiectant  

 - inginer construcŃii 

civile şi industriale 

1 • experienŃă profesională în 
realizarea documentatiilor tehnico 
– economice aferente constuctiilor 
civile; 

• CV-ul trebuie să fie însoŃit de copii 
de documente care să confirme 
experienŃa profesională indicată. 

Arhitect  1 • experienŃă în realizarea proiectelor 
de arhitectura a constuctiilor 
civile; 

• CV-ul trebuie să fie însoŃit de copii 
de documente care să confirme 
experienŃa profesională indicată. 

Expert tehnic 

autorizat  

 

1 (se va prezenta dovada atestarii/ 
autorizarii  sau documentul de 
autorizare al persoanei fizice si, dupa 
caz, dovada colaborarii sau contract de 
munca cu firma ofertanta); 

• experienta in realizarea expertizelor 
de stare tehnica; 

• CV-ul trebuie să fie însoŃit de copii 
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de documente care să confirme 
experienŃa profesională indicată. 

Analist financiar  

- economist 

1 • experienta in elaborarea analizei 
economice - financiare; 

• CV-ul trebuie să fie însoŃit de copii 
de documente care să confirme 
experienŃa profesională indicată. 

In cazul in care ofertantul nu asigura una dintre categoriile de personal 
prezentate mai sus, oferta este considerata neconforma. 

Nota : CV-urile trebuie s ă fie înso Ńite de Declara Ńii de disponibilitate,  
semnate în original de c ătre fiecare dintre exper Ńii inclu şi în ofert ă.  

 
7.ELABORAREA OFERTEI 

      Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este “ 
Oferta  cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. 
 

8.Criteriul de atribuire  
      Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este “ 
Oferta  cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. 
 
 Punctaj 
 
 Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a 
punctajelor combinate, tehnic şi financiar, având în vedere ponderile 
indicate în Fişa de date a achiziŃiei, pentru fiecare dintre punctajele 
respectiv.  
 
Punctajul total acordat pentru fiecare ofert ă se calculeaz ă pe baza 
formulei: 
 
Ptotal = Pfinanciar  x F%+ P tehnic  x T% 
 
in care : 
 
F% reprezintă ponderea corespunzatoare punctajului financiar; aceasta 
pondere este de 60% ; 
T% reprezinta ponderea corespunzatoare punctajului tehnic; aceasta 
pondere este de 40%. 
 
F% + T% = 100% 

PUNCTAJUL FINANCIAR: 
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Punctajul financiar – total 100 puncte – structurat astfel: 
 

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 de 
puncte; 

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: 
 
Punctajul financiar al ofertei „A” = PreŃul minim / PreŃul ofertei „A” x 
Punctajul maxim 
 
PUNCTAJUL TEHNIC:   
 
a) pentru durata minima de executie se acorda punctajul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la lit. a) se 
acorda punctajul astfel: 
    P(n) = (termen minim/termen(n)) x punctajul maxim alocat 
 
c) pentru o durata de intocmire mai mare decat cea prevazuta in caietul 
de sarcini, oferta este neconforma.  
 
7. Anexe: 
 
Certificat de Urbanism nr. 2015/2009 

 
 

8. RAPOARTE ŞI TERMENE 
  

Prestatorul va prezenta la solicitarea beneficiarul ui stadiul 
derularii contractului. 
  

Termenul de realizare a documentaŃiei va fi conform ofertei depuse de 
agentul economic şi în conformitate cu prevederile DocumentaŃiei de 
atribuire a contractului de prestări servicii. 

 Documenta Ńia se va preda la Consiliul Jude Ńean Iaşi în cate 6 
(şase) exemplare pe suport analogic (hârtie), în limb a român ă  şi pe 
suport electronic (fi şier format „.doc”) respectiv “dwg” pentru partea 
desenata. 
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Programul OperaŃional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 3 – îmbunătăŃirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenŃie 3.1  - Reabilitarea/ modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate   

Ghidul Solicitantului  
Anexa 2  

Recomand ări privind elaborarea analizei cost beneficiu  
Recomand ări privind elaborarea analizei cost beneficiu 

 

Aceste recomandări au la bază Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene (DirecŃia Generală 
pentru Politica Regională)1 ce reprezintă un îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru 
proiectele ce urmează a fi co-finanŃate din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de programare 
2007-2013. 

Obiectivele ACB vor fi: 

� de a stabili măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regională (obiectivele 
POR) şi în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia se solicită 
fonduri;  

� de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de co-finanŃare din FEDR pentru a fi viabil 
financiar. 

Pentru a estima impactul economic, social şi de mediu al proiectului se operează cu ipoteze, ceea ce 
introduce o serie de incertitudini. Din acest motiv o analiză de risc trebuie cuprinsă în ACB. În cadrul 
analizei de risc vor fi cuprinse şi măsurile pentru a minimiza impactul negativ al anumitor riscuri. Aceste 
măsuri pot introduce elemente de cheltuială suplimentară, ceea ce înseamnă o reluare a proiectării. 

Odată identificate nevoile grupurilor Ńintă şi necesitatea proiectului, urmează stabilirea clară a 
obiectivelor. Diferite variante de soluŃii vor fi evaluate în funcŃie de măsura în care pot contribui la 
atingerea obiectivelor. Trebuie dovedit că soluŃia selectată şi dezvoltată în proiect este cea mai potrivită 
pentru atingerea obiectivelor. Este necesar ca obiectivele să fie cât mai clar definite, iar indicatorii 
corespunzători acestora cât mai bine cuantificaŃi, pentru că aceştia sunt elemente ale analizei. 

 

I. Analiza financiar ă (Analiza cost-beneficiu financiar ă) 
 
Va fi realizat ă şi inclus ă în Studiul de fezabilitate/ documenta Ńia de avizare pentru lucr ări de 
interven Ńie, pentru toate proiectele, indiferent de valoarea  total ă a acestora. 
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii 
performanŃei financiare a proiectului (profitabilitatea să). Această analiză este dezvoltată, în mod 
obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. Sunt cazuri 
în care proprietarul şi operatorul infrastructurii nu sunt aceeaşi entitate (gestiune delegată). În aceste 
cazuri va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate). 

Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În 
această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în 
consideraŃie. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în 
măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în 
determinarea necesarului de finanŃat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o 
măsură de atenuare a anumitor riscuri. 

 

Orizontul de analiz ă recomandat pentru proiectele finan Ńate prin acest domeniu 
de interven Ńie al POR este de 15 - 20 de ani. 
Rata de actualizare recomandat ă în cadrul analizei financiare este de 5%. 

                                                           
1 Disponibil pe website-ul Comisiei Europene, la www.ec.europa.eu/regional_policy 
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În cadrul analizei se va utiliza metoda incremental ă. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a 
determina costurile şi veniturile în situaŃia „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca scenariul 
fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile şi costurile de operare şi 
întreŃinere să fie considerate pentru întreaga infrastructură, nu numai pentru porŃiunea reabilitată, 
modernizată, prin proiect. 

Analiza financiară va evalua în special: 

a) profitabilitatea financiară a investiŃiei şi a contribuŃiei proprii investite în proiect determinată cu 
indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiŃie) şi RIRF/C (rata 
internă de rentabilitate calculată la total valoare investiŃie). Total valoare investiŃie include totalul 
costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor 

structurale, VNAF/C trebuie sa fie negativ, iar RIRF/C mai mica decât rata de 

actualizare (RIRF/C < 5). Proiectele care au acesti indicatori buni se pot 

sustine si fara interventia din partea Fondurilor structurale, deci nu vor fi 

finantate. 

Profitabilitatea contribuŃiei proprii investite în proiect se determina considerând numai 
contribuŃia proprie la proiect şi se măsoară prin VNAF/K şi RIRF/K. În acest caz se considera 
contribuŃia proprie la momentul în care este ea efectiv plătită (de ex, în cazul unui împrumut, la 
momentul rambursării). Aceşti indicatori trebuie să fie buni, în funcŃie de natura proiectului. Un 
tabel cu profitabilitatea aşteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructurii este prezentat în 
Documentul de lucru 4. 

b) cantitatea optimă de intervenŃie financiară din partea fondurilor structurale.  

În cazul în care RIRF/K şi VNAF/K au valori prea bune, aceasta înseamnă ca proporŃia de finanŃare 
rambursabilă a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita această situaŃie, se va determina 
proporŃia de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. 

c) durabilitatea financiară a proiectului în condiŃiile intervenŃiei financiare din partea fondurilor 
structurale. 

Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar 
cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. La 
determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile 
şi ne-eligibile) şi toate sursele de finanŃare (atât pentru investiŃie cât şi pentru operare şi 
funcŃionare, inclusiv veniturile nete). 

 

II. Analiza economic ă (analiza cost-beneficiu economic ă) 

Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează proiectul 
din punctul de vedere al societăŃii. Nu întotdeauna un proiect necesar este şi dorit. De aceea, unde este 
cazul, analiza economică va fi însoŃită şi de un studiu asupra disponibilităŃii grupurilor Ńintă (populaŃia) 
de a plăti pentru serviciile oferite de infrastructura construită / reabilitată / modernizată prin proiect. 

Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilităŃii tarifului pentru populaŃie 
sau costurile de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”). 

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru 
determinarea performanŃelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o 
serie de corecŃii, atât pentru costuri, cât şi pentru venituri. 

 

a) Corec Ńiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci când a 
fost inclusă în costurile eligibile şi / sau în costurile de operare şi întreŃinere, ca şi obligaŃiile 
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angajatorului relative la salarii, sau orice subvenŃii, dacă au fost incluse în costuri). Aceasta 
deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dacă judecam la 
nivelul societăŃii, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul. 

b) Corec Ńiile pentru externalit ăŃi : impacturile proiectului în economia şi mediul său trebuie luate în 
considerare. Acestea pot fi: 

i. Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziŃia costuri economice. Putem avea astfel 
de costuri: 

• Pe perioada construcŃiei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată 
circulaŃia, ceea ce duce la întârzieri de ½ oră pentru toate categoriile de vehicule; 

• Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creşterea poluării 
prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice situaŃie de 
creştere a traficului; 

ii. Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziŃia beneficii. Putem avea astfel de beneficii: 

• Pe perioada construcŃiei. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada 
construcŃiei; 

• Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea 
consumului energetic în cazul unei reabilitări termice a unui spital sau şcoli, creşterea 
valorii terenului datorită proiectului, creşterea nr. de IMM-uri etc.; 

• Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenŃi obiectivelor 
generale). 

Toate aceste impacturi se împart în:  

� economice (creşterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),  

� sociale (reducerea şomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă pierdute, 
nr. populaŃie strămutată etc)  

� de mediu (creşterea / reducerea poluării, după caz) 

O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie ce 
trebuie prezentat în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte din 
acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un 
subcapitol al analizei. 

c) Corec Ńiile pentru transformarea pre Ńurilor de pia Ńa în pre Ńuri contabile (pre Ńurile umbr ă): în 
multe cazuri preŃurile de pe piaŃa  nu reflectă preŃurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate 
de diferite politici protecŃioniste sau de subvenŃionare. Astfel valorile incluse în analiza financiară 
ascund aceste aspecte şi imaginea formată este eronată din punct de vedere al societăŃii. Aceste 
elemente de distorsionare a pieŃei, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei 
economice. 
Pe de altă parte preŃurile umbră trebuie să reflecte şi costul de oportunitate şi disponibilitatea de a 
plăti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă. 

Preturile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preŃurilor utilizate în 
analiza financiară. Aceştia se determină separat pentru forŃa de muncă (luând în consideraŃie şi 
rata şomajului din zona) şi pentru bunurile care sunt comerciabile (luând în consideraŃie taxele 
vamale şi diferitele subvenŃii pentru export, de exemplu). 

 

Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numeşte rată socială de actualizare.  

Pentru perioada 2007 – 2013 Comisia recomand ă utilizarea unei rate de 
actualizare sociale de 5,5% pentru Ńările de coeziune  
(Notă: România este o Ńară de coeziune). 

 

Pentru fiecare proiect trebuie determinaŃi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a 
proiectului: 

� Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv; 

� Rata internă de rentabilitate economică (RIRE). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu 
rata socială de actualizare (5,5%); 

� Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1. 

Proiectele care nu îndeplinesc aceste condiŃii nu au un impact relevant, deci nu sunt importante şi nu 
vor primi finanŃare din fondurile structurale. 
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III. Analiza de risc şi senzitivitate 

Va fi realizată şi inclusă în Studiul de fezabilitate, pentru toate proiectele, indiferent de valoarea totală a acestora. 

În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă şi o 
evaluare a riscurilor. Aceasta va fi făcută în doi paşi: 

a) analiza de sezitivitate:  vor fi identificate variabilele critice ; se vor analiza performanŃele 
financiare şi economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în 
minus, cu 1%.  Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influenŃează stabilitatea 
proiectului nostru: în ce condiŃii valoarea netă actualizată ajunge zero! (cu alte cuvinte: la ce 
este proiectul sensibil; aceasta se calculează atât pentru VNAF cât şi pentru VNAE). 

analiza de risc:  se va lua în calcul şi probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze aşa cum 
am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice şi se va determina 
distribuŃia probabilistică a indicatorilor financiari sau economici. Nu întotdeauna se poate determina 
probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice. Şi deci nu întotdeauna 
putem dezvolta o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o 
analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor prezentată 
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ROMÂNIA 

 JUDEłUL  IAŞI 
     CONSILIUL JUDEłEAN  IAŞI 

 
SERVICIUL ACHIZIłII PUBLICE ŞI CONTRACTE 

 
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Ia şi  
Tel. : 0232-235100 ; fax : 0232-210336 ; www.icc.ro      

 

 

CONTRACT DE SERVICII  
................................................................................................. 

nr. ______ data _____________ 
 
 
  În temeiul O.U.G. 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 Legii nr. 
337/2006,  
 În temeiul Raportului procedurii de atribuire a co ntractului de 
achizi Ńie public ă având ca obiect .................................. ............ înregistrat 
sub num ărul ....................................., 
 
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,  
 
între 
 

 JUDEłUL IAŞI, prin Consiliul Judetean Iasi , cu sediul în municipiul 
Iaşi, Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, judeŃul Iaşi, telefon 
0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712, cont 
trezorerie RO15TREZ40624510220XXXXX, reprezentat prin dr. 
Constantin SIMIRAD, Pre şedinte , în calitate de achizitor , pe de o parte, 
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şi 
 

SC ...................... (denumirea operatorului economic), cu sediul în  
.................., cod fiscal .................................,  Nr. de înmatriculare 
.................................., cont (Trezorerie, Banca) ................................, 
telefon ..........................., fax ............................, reprezentată prin 
....................... , în calitate de ............................. (funcŃia), în calitate de 
prestator , pe de altă parte. 

 
2. Defini Ńii 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
     a. achizitor şi prestator  - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite 
în prezentul contract;  
     b. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
     c. documenta Ńie de atribuire  - documentaŃia ce cuprinde toate informaŃiile 
legate de obiectul acestui contract de achiziŃie publică şi de procedura de 
atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini;  
     d. ofert ă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinŃa de 
a se angaja din punct de vedere juridic în acest contract de achiziŃie publică; 
oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică. În cazul 
prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnică şi cea financiară 
acceptate de către achizitor şi pe baza cărora a avut loc atribuirea acestui 
contract; 
     e. operator economic  - oricare prestator de servicii persoană fizică/juridică, 
de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în 
domeniu, care oferă în mod licit pe piaŃă servicii; 
     f. propunere financiar ă - parte a ofertei ce cuprinde informaŃiile cu privire la 
preŃ, tarif, alte condiŃii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii 
cerinŃelor solicitate prin documentaŃia de atribuire;  
     g. propunere tehnic ă - parte a ofertei elaborată pe baza cerinŃelor din 
caietul de sarcini cuprins în documentaŃia de atribuire;  
     h. specifica Ńii tehnice  - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub 
contract, şi orice modificări sau adăugiri ale acestora în conformitate cu 
prevederile Contractului; 
     i. pre Ńul contractului  - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaŃiilor asumate prin contract; 
     j. servicii  - activităŃile a căror prestare face obiectul contractului; 
     k. for Ńa major ă - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se 
datoreaza greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut 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 
enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de 
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mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
     l. zi - zi calendaristica; lună – lună calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
      3.1. - În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la 
forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru 
este permis de context. 
      3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile 
calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
      3.3. - În prezentul contract, cu excepŃia situaŃiilor când contextul cere altfel 
sau a unei prevederi contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include 
persoane fizice/juridice şi orice organizaŃie având capacitate juridică.  
      3.4. - ReferinŃele la orice acte normative se consideră a face referire şi la 
orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.  
      3.5. - Cu excepŃia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă 
nu numai la ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate 
urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă obligaŃiei respective, după 
natura sa.  
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului  
      4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare pentru 
elaborarea documenta Ńiei tehnico-economice aferent ă investi Ńiei 
„Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Urge nŃă Prof. Dr. Nicolae 
Oblu Iaşi”, conform caietului de sarcini şi ofertei tehnice prezentate, în 
perioada convenită şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul 
contract, inclusiv anexele acestuia, după cum urmează: 
 1. Expertiza tehnic ă a clădirii Spitalului Clinic de Urgen Ńă Prof. Dr. 
Nicolae Oblu Ia şi; 
 2.Studiu topografic  – cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele 
reperelor în sistem de referinŃă naŃional, cu viza OCPI, pentru Ambulatoriul 
Integrat al Spitalului Clinic de Urgen Ńă Prof. Dr. Nicolae Oblu Ia şi,
 3.Studiu geotehnic  –cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, 
rezultatele determinărilor de laborator şi raport geotehnic cu recomandări, 
verificat la cerin Ńa Af; 
 4.Documenta Ńia de avizare a lucr ărilor de interven Ńii  întocmită 
conform Modelului D – Con Ńinutul Cadru al documenta Ńiei tehnico-
economice, partea II, anexa la cererea de finan Ńare din Ghidul 
Solicitantului – Program Opera Ńional Regional 2007-2013, Axa prioritar ă 3, 
Domeniul Major de IntervenŃie 3.1. – „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate”. 
 5.Analiza cost beneficiu –  întocmită în conformitate cu Anexa 2 
„Recomandări privind elaborarea analizei cost beneficiu,” Ghidul Solicitantului 
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- Programul Opera Ńional Regional 2007-2013 , Axa prioritara 3 , Domeniul 
major de intervenŃie 3.1. : „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate”; 
 6.Documenta Ńii pentru ob Ńinerea avizelor şi acordurilor solicitate în 
Certificatul de urbanism nr. 2015/2009 – necesare l a faza D.A.L.I. , anexat la 
caietul de sarcini. 
      4.2. - Achizitorul se obligă să plăteasca preŃul convenit în contract pentru 
serviciile prestate, în condiŃiile şi prin modalităŃile de plată stabilite prin 
prezentul contract. 
      4.3. - Prestatorul va elabora documentatia ce face obiectul prezentului 
contract şi o va preda achizitorului în forma prevăzută în caietul de sarcini 
respectiv cu specificaŃiile tehnice şi în numărul de exemplare precizat în cadrul 
acestuia. 
   
5. PreŃul contractului  
       5.1. - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului 
de către achizitor, conform ofertei financiare, este de ...................lei  fără TVA, 
la care se adaugă TVA în valoare de .................. lei , conform prevederilor 
legale în vigoare. 
      5.2. – (1) Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în termen 
de cel mult 30 de zile  de la efectuarea recepŃiei şi încheierea  procesului-verbal 
de recepŃie. Plata se va efectua numai în baza facturii emisă de către prestator 
şi numai în perioada 24-31 a lunii în care se împlineşte termenul de plată, 
conform dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire 
la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. 
                 (2) – În situaŃia în care termenul de plată stipulat la alin. (1) se 
împlineşte anterior perioadei 24-31 a lunii în care se efectuează plata, termenul 
de plată se va prelungi până la data de 31 a lunii respective.  
      5.3. – Prestatorul va emite factura ulterior încheierii de către achizitor a 
procesului-verbal de recepŃie a serviciilor ce constituie obiectul contractului. 

5.4. – PreŃul prezentului contract este ferm pe toată durata de execuŃie al 
contractului. 
 
6. Durata contractului  
      6.1. – (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de 
către ambele părŃi contractante. 
            (2) Durata prezentului contract este de......................, începând de la 
data constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
     6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, 
de către ambele părŃi contractante a obligaŃiilor ce le revin conform contractului. 
 
7. Executarea contractului  
     7.1. – (1) Executarea contractului începe de la data constituirii garanŃiei de 
bună execuŃie de către prestator. 
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     (2) GaranŃia de bună execuŃie se constituie în termen de cel mult 10 
zile  de la data semnarii contractului de către ambele parti. 
             (3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen  de 10 zile 
de la data semnarii contractului de catre ambele pa rti contractante d ă 
dreptul autoritatii contractante s ă rezilieze prezentul contract, de plin 
drept, fara nicio alt ă formalitate prealabil ă de punere în intarziere. 
        
8. Documentele contractului  
      8.1. Documentele contractului sunt: 

- documentaŃia de atribuire a contractului de 
servicii..................................; 

- Caietul de sarcini; 
- oferta tehnică a operatorului economic;  
- oferta financiară a operatorului economic; 
- graficul de îndeplinire a contractului;  
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară 

sau de o societate de asigurări pentru constituirea garanŃiei de bună 
execuŃie. 

      8.2. Documentele contractului constituie anexe – părŃi integrante a 
prezentului contract. 

  
9. Obliga Ńiile principale ale prestatorului  
       9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau 
performanŃele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 
       9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul 
de prestare prezentat în propunerea tehnică. Serviciile prestate în baza 
contractului precum şi orice fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o 
perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit 
de părŃi, termen care se calculează de la data începerii execuŃiei. Prestatorul 
este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în conformitate cu graficul 
de indeplinire a contractului convenit. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului 
intervin circumstanŃe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun pe acesta 
în imposibilitatea de a respecta graficul de prestare, acesta are obligaŃia de a 
notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. În afara cazului în care achizitorul 
acceptă revizuirea graficului de prestare, pe baza justificărilor furnizate de 
prestator, încheindu-se în acest sens un act adiŃional, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului 
majorări de întârziere. 
        9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească 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 
legătură cu produsele achiziŃionate; şi 
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       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepŃia situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor. 
        9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului.  
        9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, 
instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităŃilor.  
        9.6. - Prestatorul se oblig ă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la 
cererea achizitorului şi în termenul indicat de acesta, orice deficien Ńă în 
prestarea serviciilor cauzat ă de neîndeplinirea obliga Ńiilor sale 
contractuale.  
        9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucŃiunile transmise de către 
achizitor, ca şi cum acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului 
contract fiind aplicabile în integralitate.   
         9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaŃiilor 
sale contractuale şi după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în 
acest sens de legislaŃia românească aplicabilă.  
         9.9. - Codul de conduită al prestatorului : 
� (1) Prestatorul are obligaŃia de a acŃiona în orice circumstanŃă cu 
obiectivitate şi imparŃialitate, ca un bun şi loial consilier al achizitorului, în 
conformitate cu regulile etice şi deontologice ale profesiei sale, precum şi cu 
discreŃia necesară. În special, prestatorul se va abŃine de la a face orice 
declaraŃii publice în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul 
acestuia fără aprobarea prealabilă în acest sens, în scris, a achizitorului, 
precum şi de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict cu obligaŃiile 
asumate faŃă de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a 
angaja achizitorul în orice fel fără asentimentul scris al acestuia, obŃinut în 
prealabil, şi va face acest lucru cunoscut terŃilor ori de câte ori este cazul.  
� (2) Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor 
prevederilor legislaŃiei româneşti relevante în vigoare, şi garantează că 
personalul propriu şi dependenŃii acestora respectă şi se conformează acestor 
prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele esenŃiale 
de muncă ILO, convenŃiile cu privire la libertatea de asociere şi negocieri 
colective, eliminarea muncii forŃate şi a discriminării la locul de muncă şi 
abolirea muncii copiilor.  
� (3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia 
vor respecta drepturile omului şi libertăŃile cetăŃeneşti, şi se angajează să nu 
aducă atingere în nici un fel practicilor politice, culturale şi religioase din 
România.  
� (4) În cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, 
personalul, agenŃii sau dependenŃii săi, va primi sau accepta să primească, 
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şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau să procure vreunei persoane orice 
cadou, gratuitate, comision sau mită ca stimulent sau recompensă pentru a 
face sau a nu face orice act, şi/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoană în legătură cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, 
acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-
interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu oricăror 
drepturi câştigate de prestator în baza acestui contract.  
� (5) PlăŃile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui 
contract reprezintă singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul 
să îl obŃină în legătură cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul 
acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocaŃie, plată indirectă sau 
orice alt venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinirii obligaŃiilor 
prevăzute în acest contract.  
� (6) Toate rapoartele şi documentele precum hărŃi, diagrame, desene, 
specificaŃii, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări 
suport sau orice materiale achiziŃionate, compilate sau pregătite de către 
prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea achizitorului, în afară 
de cazul în care prin contract se prevede altfel.  Prestatorul se obligă să livreze 
aceste documente, în original,  achizitorului după finalizarea contractului  şi să 
nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele prevăzute în acest contract, cu 
excepŃia cazului în care achizitorul îl autorizează în scris în acest sens.  
� (7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de 
autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, 
obŃinute în executarea sau ca urmare a executării acestui contract, cu excepŃia 
cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi 
proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum 
consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.  
� (8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei 
redevenŃe, gratuităŃi sau comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat 
sub protecŃia drepturilor de autor şi/sau oricărui alt drept de proprietate 
intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui 
contract.  
� (9) Executarea acestui contract nu trebuie să dea naştere unor cheltuieli 
comerciale neobişnuite. Dacă astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de 
drept. Achizitorul are dreptul de a efectua orice verificări documentare şi la faŃa 
locului pe care le consideră necesare în scopul analizării existenŃei unor 
cheltuieli comerciale neobişnuite.  
� (10) Prestatorul va trata toate documentele şi informaŃiile primite în 
legătură cu contractul ca având caracter confidenŃial şi – cu excepŃia cazurilor 
în care acest lucru este necesar pentru buna derulare a contractului şi 
atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvălui orice aspecte ale 
prezentului contract şi nu va divulga orice informaŃie obŃinută de la achizitor fără 
acordul prealabil, în scris, al acestuia, transmis prin managerul de contract. De 
asemenea, nu va utiliza aceste informaŃii şi nu va face referi la acestea în 
prestarea unor servicii pentru alŃii. În cazul în care există divergenŃe de opinie 
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între prestator şi achizitor cu privire la necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor 
informaŃii în scopul derulării contractului, decizia achizitorului în aceste situaŃii 
este finală şi neapelabilă.  
� (11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenŃii acestuia se 
obligă să menŃină secretul profesional pe întreaga durată a acestui contract şi 
după încetarea acestuia. În acest sens, afară de cazul în care achizitorul 
consimte în scris la aceasta, atât prestatorul, cât şi personalul, sub-contractorii 
sau agenŃii acestuia nu vor comunica oricărei terŃe părŃi nici o informaŃie 
confidenŃială obŃinută sau descoperită pe durata contractului şi nu vor face 
publice nici o informaŃie sau recomandare formulată în executarea contractului 
sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, prestatorul se obligă să nu 
utilizeze informaŃiile furnizate lui sau obŃinute pe parcursul derulării contractului 
şi/sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi în 
scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este de natură a 
cauza prejudicii achizitorului.  
     9.10.  - Conflictul de interese:  
� (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau 
îndepărta orice situaŃie care are sau poate avea ca efect compromiterea 
executării acestui contract în mod obiectiv şi imparŃial. Astfel de situaŃii pot 
apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităŃilor politice sau naŃionale, 
legăturilor de familie sau emoŃionale, or al altor legături sau interese comune. 
Oricare ar fi situaŃia, apariŃia unui conflict de interese trebuie notificată de către 
prestator imediat achizitorului, în scris.  
� (2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, 
nu se află într-o situaŃie care poate da naştere unui conflict de interese. 
Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaŃie din partea 
achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de 
situaŃie. 
� (3) Prestatorul se va abŃine de la orice legături şi relaŃii, comerciale sau de 
altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenŃei sale 
sau cea a personalului său. În cazul în care prestatorul nu poate menŃine 
această independenŃă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără 
obligaŃia notificării formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului 
achizitorului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a 
acestei situaŃii.  
� (4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de 
prestator în conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a 
solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera necesar.  
    
10. Obliga Ńiile principale ale achizitorului  
     10.1. - Achizitorul se obligă să recepŃioneze, potrivit clauzei 16, serviciile 
prestate în termenul convenit. 
     10.2.  -  (1) Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în 
termen de cel mult 30 de zile  de la efectuarea recepŃiei şi încheierea  
procesului-verbal de recepŃie. Plata se va efectua numai în baza facturii emisă 
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de către prestator şi numai în perioada 24-31 a lunii în care se împlineşte 
termenul de plată, conform dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 
34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. 
                 (2) – În situaŃia în care termenul de plată stipulat la alin. (1) se 
împlineşte anterior perioadei 24-31 a lunii în care se efectuează plata, termenul 
de plată se va prelungi până la data de 31 a lunii respective.  
       10.3. – Prestatorul va emite factura ulterior încheierii de către achizitor a 
procesului-verbal de recepŃie a serviciilor ce constituie obiectul contractului. 
       10.4. – Procesul-verbal de recepŃie a serviciilor, ce constituie obiectul 
contractului, se va perfecta de către achizitor in termen de cel mult 30 zile  de 
la predarea documentaŃiei elaborata in conformitate cu prevederile prezentului 
contract. 
 
11. Modalit ăŃi de plat ă 
      11.1 – (1) Achizitorul se obligă să plătească preŃul către prestator în termen 
de cel mult 30 de zile  de la efectuarea recepŃiei şi încheierea  procesului-verbal 
de recepŃie. Plata se va efectua numai în baza facturii emisă de către prestator 
şi numai în perioada 24-31 a lunii în care se împlineşte termenul de plată, 
conform dispoziŃiilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire 
la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. 
           (2) - În situaŃia în care termenul de plată stipulat la alin. (1) se împlineşte 
anterior perioadei 24-31 a lunii în care se efectuează plata, termenul de plată 
se va prelungi până la data de 31 a lunii respective.  
      11.2. - Prestatorul va emite factura ulterior încheierii de către achizitor a 
procesului-verbal de recepŃie a serviciilor ce constituie obiectul contractului. 

 11.3. – Achizitorul nu acorda avans pentru prestarea serviciilor ce constituie 
obiectul prezentului contract. 
 
12. Sanc Ńiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga Ńiilor 
     12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi 
execute obligaŃiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din preŃul contractului, respectiv 0,1% din pre Ńul contractului pe 
fiecare zi întârziere.  
     12.2. - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către 
una dintre părŃi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părŃii lezate de a 
considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
     12.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-
o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaŃie, dacă acesta 
din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a contractului. 
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      12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-
o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaŃie, in conditiile in 
care achizitorul, din motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea 
obiectului contractului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunŃării unilaterale a contractului. 
 
      Clauze specifice 
13. Garan Ńia de bun ă execu Ńie a contractului 
       13.1. –(1) Prestatorul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a 
contractului, în cuantum de 10%  din preŃul contractului, exclusiv TVA, în 
termen de cel mult 10 zile  de la semnarea contractului de către ambele părŃi. 
Perioada de valabilitate a garan Ńiei trebuie s ă acopere perioada de timp 
pana la data incheierii procesului-verbal de recept ie a serviciilor ce fac 
obiectul prezentului contract, respectiv .......... . . 
                -(2) GaranŃia de buna execuŃie se constituie printr-un instrument de 
garantare emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, conform DocumentaŃiei de atribuire a contractului de servicii. 
        13.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare a 
contractului, numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanŃiei de 
bună execuŃie. 
        13.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună 
execuŃie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul 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 prestatorului, precizând 
totodată obligaŃiile care nu au fost respectate. 
        13.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie în 
termen de 14 zile de la îndeplinirea obliga Ńiilor asumate,  respectiv de la 
data insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-econ omice respective, daca 
autoritatea contractanta nu a emis nicio preten Ńie pana la acea data.  
        13.5. – Constatările procesului-verbal de recepŃie vor fi comunicate, in 
scris, de către autoritatea contractanta. 
        13.6. – În cazul în care prestatorul nu constituie garanŃia de bună execuŃie 
in termen de 10 zile de la data semn ării contractului de c ătre ambele par Ńi 
contractante, autoritatea contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul 
contract, de plin drept, fara nicio alta formalitat e prealabila de punere in 
întârziere.  
 
14. Alte responsabilit ăŃi ale prestatorului 
       14.1. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în 
contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 
şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
     (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure 
resursele umane, materialele, instalaŃiile, echipamentele şi orice alte 
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asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau 
se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
        14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în 
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât 
de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
        14.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calit atea 
documenta Ńiei elaborate şi garanteaz ă cu privire la conformitatea 
documenta Ńiei, raportata la legislatia in domeniu. 
 
15. Alte responsabilit ăŃi ale achizitorului 
       15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi 
şi/sau informaŃii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică, în cadrul 
prezentului contract şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
        
16. Recep Ńie şi verific ări 
       16.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din 
caietul de sarcini. 
       16.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din 
prezentul contract. Achizitorul are obligaŃia de a notifica, în scris, prestatorului 
identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi care vor efectua verificările. 
       16.3. – Receptia serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract se va 
realiza in termen de cel mult 30 zile  de la predarea documentaŃiei elaborată in 
conformitate cu prevederile prezentului contract 
      16.4. - Verific ările vor fi efectuate in conformitate cu prevederil e din 
prezentul contract de c ătre ............................................... ................................. 
       16.5. – ......................................, va urmari şi va îndeplini, în numele 
achizitorului, toate activit ăŃile necesare realiz ării obiectului prezentului 
contract, va monitoriza executarea obiectului preze ntului contract, va 
semnala orice incident in executare si va comunica Serviciului Achizi Ńii  
Publice si Contracte procesele verbale de verificar e si de recep Ńie, 
precum si modul de îndeplinire a serviciilor achizi Ńionate, în termen 
legal,în scopul emiterii documentului constatator.  
        16.6. - ............................................ va initia toate demersurile legale 
aferente organizarii si efectuarii receptiei presta tiilor ce constituie 
obiectul prezentului contract si va comunica presta torului, procesul -  
verbal de receptie, în termen legal.  
 
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
       17.1. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor de la 
data constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
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    (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri 
suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părŃile vor stabili de comun 
acord: 
       a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
       b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la 
preŃul contractului. 
      17.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, 
oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în 
termenul contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părŃi, termen 
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
    (2) În cazul în care: 
       i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
       ii) alte circumstanŃe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 
încălcarea contractului de către prestator, 
    îndreptăŃesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părŃile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiŃional. 
      17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă 
perioada de prestare, acesta are obligaŃia de a notifica acest lucru, în timp util, 
achizitorului. 
    Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual 
se face cu acordul părŃilor, prin act adiŃional. 
      17.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a 
termenului de execuŃie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităŃi prestatorului. 
 
18. Ajustarea pre Ńului contractului 
      18.1. - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului 
sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
      18.2. - PreŃul prezentului contract este ferm pe întreaga durată de executare 
a prezentului contract. 
 
19.  Încetarea contractului. Pact comisoriu  
         (1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin 
executarea, de către ambele părŃi, a tuturor obligaŃiilor ce le revin conform 
contractului, sau ca urmare a dispariŃiei, fără vina nici uneia dintre părŃi, a unui 
element esenŃial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaŃia 
aplicabilă.  
        (2) În plus faŃă de motivele de încetare a contractului menŃionate în 
prezentul contract, achizitorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat, 
printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, în cazul în care acesta:  

a)  intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităŃile sale comerciale sunt suspendate or 
fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaŃie similară 
cu cele anterioare, reglementată prin lege;  
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b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre 
situaŃiile prevăzute la litera a);  

c)  a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau 
se face vinovat de grave abateri de la conduita profesională, dovedite de 
achizitor prin orice mijloace permise de lege;  

d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, 
pentru fraudă, corupŃie, implicare într-o organizaŃie criminală sau orice altă 
activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale 
Uniunii Europene;  

e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaŃiilor contractuale ca 
urmare a unei alte proceduri de licitaŃie sau atribuire de grant, finanŃată 
din bugetul Uniunii Europene;  

f)  este afectat de transformări de ordin organizaŃional, prin care sunt 
modificate statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu 
excepŃia cazurilor în care astfel de modificări sunt acceptate printr-un act 
adiŃional la prezentul contract;  

g)  este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică 
executarea corespunzătoare a prezentului contract; 

h) nu furnizează garanŃiile şi/sau asigurările solicitate sau 
garantul/asigurătorul nu îşi poate respecta angajamentele asumate.  

       (3) În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării 
contractului.  
       (4) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a 
fi necesară punerea în întârziere, şi de a pretinde daune – interese în oricare 
dintre următoarele situaŃii: 
�  a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin prezentul 
contract;  
� b) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucŃiunile 
emise de către achizitor sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice 
executare necorespunzătoare a obligaŃiilor sale contractuale, prin care se 
afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele prevăzute a serviciilor.  
      (5) În oricare din situaŃiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza 
serviciile fie direct, fie prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terŃe părŃi, 
costurile respective fiind imputabile prestatorului.  
      (6) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va 
lua toate masurile necesare pentru a opri executarea obligaŃiilor sale de o 
manieră promptă şi organizată, în aşa fel încât costurile să fie minime.  
      (7) Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator 
până la finalizarea serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la 
prestator toate costurile suplimentare aferente prestării serviciilor respective, 
sau, după caz, va plăti prestatorului orice sume restante.  
      (8) În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru 
neexecutare sau executare necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi 
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îndreptăŃit să perceapă de la prestator daune-interese, în cuantum de 0,1% din 
preŃul contractului fără TVA, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii 
contractului (exclusiv) până la data expirării perioadei de execuŃie a contractului 
(inclusiv), dar nu mai mult decât preŃul contractului. Prestatorul nu are dreptul 
de a pretinde, în aceste situaŃii, nicio altă sumă în afara celor datorate de 
achizitor pentru serviciile deja prestate.  
      (9)  Achizitorul poate cere rezilierea contractului daca: 
a) –prestatorul a abandonat contractul; 
b) – prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca 
obligatiile contractuale, desi a fost notificat de achizitor; 
c) - prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract fara sa obtina in 
prealabil acordul scris al achizitorului; 
      (10) Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca: 
a) – achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin 
aceasta pune pe prestator in situatia de a nu putea executa lucrarea; 
b) – achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor 
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor 
contractuale. 
       (11)  Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul (9) si 
punctul (10) se va notifica in scris partii contractante. 
       (12) Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, 
acelesi obligatii prevazute in contract, inclusiv plata lucrarilor prestate si 
receptionate pana in acel moment. 
       (13) In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili 
daunele pe care trebuie sa le suporte prestatorul si care se vor scadea din 
obligatiile de plata pe care achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii 
prestarii serviciilor. 
       (14) In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea 
daunelor se va face conform prevederilor legale in vigoare la acea data. 
       (15) – (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a den unta unilateral 
contractul  in cel mult 10 zile de la aparitia unor  circumstante care nu au 
putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc: 
   a) – la modificarea clauzelor contractuale in as a masura incat 
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public; 
   b) – la imposibilitatea derularii prezentului co ntract, motivat de apari Ńia 
unor conjuncturi economice care determin ă imposibilitatea îndeplinirii 
obliga Ńiilor contractuale; 
   c) – în situa Ńia sist ării aloc ării resurselor financiare alocate prin bugetul 
propriu al Consiliului Jude Ńean Iaşi. 
       (16)  In cazul prevazut la punctul (15), prestatorul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
       (17) In caz de neexecutare contractul se considera desfiintat de drept, fara 
a mai fi necesara punerea in intarziere si fara nicio alta formalitate prealabila. 
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       (18) Punctul (17) are drept efect desfiintarea neconditionata a contractului, 
de indata ce a expirat termenul de executare, fara ca obligatiile contractuale sa 
fi fost duse la indeplinire. 
       (19) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara 
interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care una din parti: 
           -(1) nu-si exercita una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul 
contract; 
   -(2) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata 
procedura de faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract; 
  -(3) cesioneaza drepturile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o 
notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca noua nerespectare a acestora va 
duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. 
 
20. Amendamente 
     20.1. - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiŃional, pentru cauze care 
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
     20.2. - PărŃile contractante au dreptul, pe perioada de execuŃie a 
contractului, de a conveni modificarea anexelor contractului,  printr-un act 
adiŃional, în termenii şi condiŃiile prevăzute prin acest contract. Orice astfel de 
modificare nu poate conduce la creşterea preŃului contractului.  
     20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. 
Actele adiŃionale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.  
     20.4. - Achizitorul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot 
sau în parte, în orice moment şi de orice manieră consideră necesar, notificând 
prestatorul în acest sens cu cel puŃin 5 zile înainte. În cazul în care perioada de 
suspendare a execuŃiei contractului depăşeşte 90 de zile, iar suspendarea nu 
este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către 
prestator, a obligaŃiilor ce îi revin, prestatorul are dreptul de a solicita 
achizitorului reluarea executării în termen de maxim 30 de zile. În cazul în care 
achizitorul nu accepta acest lucru, prestatorul are dreptul de a considera 
contractul ca reziliat.  

21. Subcontractarea 
     21.1. - Este interzisă subcontractarea unor părŃi sau a întregului contract.  
 

22. Cesiunea 
     22.1. - Prestatorul 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 prestatorul de nicio responsabilitate privind 
garanŃia sau orice alte obligaŃii asumate prin contract. 
 
23. For Ńa major ă 
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        23.1. - ForŃa majoră 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 fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la 
apariŃia acesteia. 
        23.4. - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a 
notifica celeilalte părŃi, 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  5 zile , fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte 
părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părŃi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
24. Solu Ńionarea litigiilor 
      24.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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 legătura cu îndeplinirea contractului. 
      24.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze de către instanŃele 
judecătoreşti competente. 
 

25. Legea aplicabil ă şi limba care guverneaz ă contractul 
     25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de 
comunicare între prestator şi achizitor este limba română, cu excepŃia cazului în 
care părŃile convin în scris, la începutul contractului, asupra unei alte limbi de 
comunicare. 
     25.2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care 
contractul este interpretat este legea română.  
 
26. Comunic ări 
     26.1. - (1) Orice comunicare dintre 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, telegrama, telex, 
fax sau e-mail, cu condiŃia confirmării în scris a primirii comunicării, în termen 
maximum de 10 zile de la comunicare. 
    PărŃile au înŃeles să încheie prezentul contract în patru exemplare de valoare juridica egala a cate 
...........  pagini, din care trei exemplare revin autoritatii contractante si un exemplar revine 
prestatorului. 
 

    Achizitor,                                                                                                Prestator, 
(semnătura autorizată)                                                                                        (semnătura autorizată) 


