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D O C U M E N T A ł I A  
 de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect – CONSTRUIRE CASA DE 
CULTURĂ, ORAŞ SEGARCEA, JUDEłUL DOLJ şi cuprinde următoarele etape: 

- Elaborarea  Proiect  autorizare demolare,proiect demolare,  elaborare proiect tehnic, 
detalii de execuŃie, caiete de sarcini,elaborarea PAC, asistenŃă tehnică din partea 
proiectantului, verificare tehnică a proiectului, elaborarea documentaŃiei pt. obŃinerea 
avizelor şi acordurilor necesare conform Certificatului de Urbanism, pentru obiectivul – 
CONSTRUIRE CASA DE CULTURA, oras Segarcea, jud. Dolj.  
- ExecuŃie - ,, CONSTRUIRE CASA DE CULTURĂ, ORAŞ SEGARCEA, JUDEłUL 
DOLJ,, 

 

 CAIET DE SARCINI 
 
 
 
 

DATE GENERALE 
 
Denumirea proiectului:  CONSTRUIRE CASA DE CULTURA         
 
Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXE CUTIE + CAIET DE 
SARCINI 
 
Proiectant general:  
 
Ordonator principal de credite: PRIMARUL ORASULUI S EGARCEA  

                                  
Beneficiar:   ORASUL  SEGARCEA 

 

Sursa de finantare: BUGETUL LOCAL  



  

 AMPLASAMENT: ORAS SEGARCEA, JUD. DOLJ 

 
Consilul Local Segarecea doreste realizarea unei Case de Cultura in propriul oras. 

 Obiectivul este o Casa de Cultura pe trei nivele: subsol, parter si etaj cu o zonificare 
functionala diversificata. 

Terenul este situat in intravilan, in zona centrala a orasului Segarcea, apartine 
domeniului public si se afla in administrarea  Orasului Segarcea. 
 Spatiul unde se propune investitia are acces din Drumul Judetean DJ 551 B, regiune 
SUD - EST OLTENIA, judetul Dolj. 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 

 
 

TEMA DE PROIECTARE 
 CONSTRUIRE  CASA DE CULTURA 

Studiul de fezabilitate este parte integrantă a documentaŃiei de atribuire 
(Studiul de fezabilitate se va ridica de la sediul autorit ăŃii contractante în urma unei cereri 
scrise) 

 
 
 OBIECTIV :  CASA DE  CULTURA 
 
 JUDETUL :  DOLJ 
 
 LOCALITATEA :  SEGARCEA 
 
 AMPLASAMENT : oras SEGARCEA, jud. DOLJ 
 
 SUPRAFATA CONSTRUITĂ :   844  mp 
 
 FORMA SI DIMENSIUNI TEREN : Conform schitei anexat e 
 
 REGIM DE ALINIERE : Conform P.U.D. aprobat ; 
 
 P.O.T. (ZONAL) :  
 
 C.U.T. (ZONAL) :  
 
 REGIM DE INALTIME : SUBSOL+PARTER+ETAJ 
 
 SUPRAFETE UTILE SI SUPRAFETE CONSTRUITE PE NIVEL 
 
 1. Subsol  (cu o suprafata construita de 844.00 mp) si se compune din: 

� biblioteca    141.80 mp 
� birou bibliotecar   23,62 mp 



� sala de lectura   79,44 mp 
� sala carte veche   57,40 mp 
� hol acces    86.50 mp 
� sala sedinte    107,88 mp 
� wc     12,25 mp 
� birou     10,40 mp 
� birou     11 mp 
� birou     10,75 mp 
� hol acces    10.45 mp 
� centrala termica   38,40 mp 
� depozit atelier   40.50 mp 
� casa scarii    20.10 mp 

 
2. Parter (cu o suprafata construita de 289 mp) si se compune din: 

• foier     115.50 mp 
• garderoba    31,62 mp 
• curatenie    13,22 mp 
• WC Barbati    16,92 mp 
• WC Femei    19,2 mp 
• culise     14.40 mp 
• culise     14.80 mp 
• culise     14.80 mp 
• culise     17,40 mp 

3. Etaj (cu o suprafata construita de 716 mp) si se compune din: 
 

1. sala 354 locuri   295.35 mp 
2. centrala de ventilatie  27.20 mp 
3. decouri sunet lumini   66.33 mp 
4. scena     137.00 mp 

 
 

INCARCARE SEISMICA CONFORM P100-1/2006: Grad de intensitate seismica 9 M.K.S. 
               Zona seismica D 
               Perioada de colt Tc=1,0 sec 
               Acceleratia gravitationala ag=0,16 
m/s2 
 
ACTIUNEA VANTULUI : 0,42 KN/m 2 – conform Codului de proiectare – Bazele proiectarii 
si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului, indicativ NP 082-04, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
INCARCARE ZAPADA : 2 KN/m 2 – conform Codului de proiectare – Bazele proiectarii si 
actiunii asupra constructiilor. Actiunea zapezii, indicativ CR 1-1-3-2005.  
 
NIVELUL APELOR FREATICE :  
 
PRESIUNEA TERENULUI :  P conv.= 170 KPa 
 
SUBSOL : Subsol general Sc=844 m2 

 



ACOPERIS : Sarpanta metalica din grinzi metalice profile IPE si pane metalice iar invelitoarea 
din panouri metalice termoizolante tristrat cu scurgerea apelor pluviale printr-un sistem de 
burlane si jgheaburi. 
 
STRUCTURA DE REZISTENTA : Constructia propusa va avea urmatoarea structura de 
rezistenta: 

Infrastructura : fundatii continue tip grinda de fundare, din beton armat C16/20 (B250) 
alcatuite din talpa si elevatie. 

FundaŃiile au fost dimensionate, în conformitate cu NP 112-04/2005( privind proiectarea 
şi executarea lucrărilor de fundatii directe la construcŃii).  

       Suprastructura:  structura mixta zidarie portanta si cadre din beton armat, stalpi, 
grinzi si plansee din beton armat C16/20 (B250)  .   

Pereti exteriori vor fi  realizati din zidarie de BCA de 30 cm grosime cu termoizolatie 
din polistiren expandat de 10 cm grosime iar peretii interiori de recompartimentare vor fi 
realizati din zidarie de BCA de 30 cm grosime si de 15 cm grosime. 

Acoperisul este realizat cu structura metalica si invelitoare din panouri metalice 
termoizolante tristrat, cu scurgerea apelor pluviale printr-un sistem de burlane si jgheaburi, 
dublat de rigole, pentru indepartarea lor la mai mult de 1.00 m de constructie. 

 
INCHIDERI EXTERIOARE : Conform C 107/2005 BCA, placate cu polistiren expandat de 
10 cm grosime, cu asigurarea rezistentei termice corectate (R’) si a coeficientului global de 
izolare termica (G). Calculul termotehnic va fi avizat de catre o persoana atestata. 

 

COMPARTIMENTARE INTERIOARA :  peretii interiori de compartimentare vor fi din 
caramida de 30 cm grosime, caramida de 15 cm grosime si gips-carton. de 10 cm si/sau gips 
carton cu fonoizolatie pentru a asigura confortul cerut si vor fi vopsiti cu vopsitorii acrilice 
lavabile; 

  
FINISAJE INTERIOARE :  -pardoselile vor fi din gresie si/sau parchet; 
               -holuri – gresie ; 
            - bai – gresie 
            - circulatii verticale si spatii comune – mozaic turnat sau placi 
prefabricate din mozaic, rasini epoxidice colorate, pentru trafic greu, gresie pentru trafic intens. 
 
PERETI PLAFOANE :  - pereti cu zugraveri lavabile ; 

- bai – faianta perimetral si zugraveli lavabile in rest.  
 

TAMPLARIE EXTERIOARA : tamplaria va fi din aluminiu sau PVC culoare maro si 
prevazuta cu rupere de punte termica si cu geam termopan. 
 
TAMPLARIE INTERIOARA : lemn. 
 

FINISAJE EXTERIOARE : pentru finisarea interioara si exterioara au fost alese materiale 

clasice utilizate in constructii, astfel: tencuieli driscuite cu zugraveli lavabile sau tencuieli 

structurate in culori cu incadrarea in PUZ si PUD iar soclu cu tencuiala rezistenta la apa. 

 



INSTALATIE APA-CANAL :  ALIMENTAREA CU APA SE VA 
REALIZA DIN RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA A 
ORASULUI. 

ALIMENTAREA CU APA A OBIECTELOR SANITARE 
DIN CLADIRE VA FI ASIGURATA DIN STATIA DE 
HIDROFOR, PRINTR-UN BRANSAMENT DIN TEAVA DE 
POLIETILENA DE INALTA DENSITATE PE - 80 CU  
DIAMETRUL DE 40 MM PN= 6 BAR. 

CAMINUL CULTURAL VA FI RACORDAT LA RETEAUA 
DE CANALIZARE A ORASULUI. 

TRANSPORTUL APELOR UZATE DE LA OBIECTELE 
SANITARE LA CANALIZAREA ORASULUI, SE VA FACE 
PRINTR-UN RACORD DE CANALIZARE DIN TUBURI PVC 
CU DIAMETRUL DE 200 MM. 
 
INSTALATIE INCALZIRE : Sistemul de incalzire se va realiza cu centrala proprie alimentata 
cu combustibil solid. 
 
INSTALATIE ELECTRICA :  standard, racordata la reteaua orasului . 

 
INSTALATIE TV : DA – INCLUSIV ANTENA COMUNA SI 
PRIZE. 
 
INSTALATIE TELEFONIE : DA – INCLUSIV PRIZE. 
 
 
 
NOTA : - MATERIALELE FOLOSITE TREBUIE SA RESPECTE 
CERINTELE DE INTRODUCERE PE PIATA STABILITE PRIN H.G. 
NR. 622/2004, CU MODIFICARILE ULTERIOARE. 
 - COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI SE STABILESTE IN 
BAZA EVALUARILOR FINANCIARE, A DEVIZELOR PE OBIECT 
SI DEVIZUL GENERAL INTOCMITE DE CATRE PROIECTANTII 
DE SPECIALITATE. 
 
DURATA DE EXECUłIE TREBUIE SĂ FIE MAXIM 24 LUNI. 

 

 

 



 
 
 

 
C.FIŞA DE DATE A  ACHIZI łIEI  

 
 
I.  AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 
Denumire: PRIMĂRIA ORAŞULUI SEGARCEA 
Adresă: SEGARCEA, STR. UNIRII NR. 52 
Localitate: 
SEGARCEA 

Cod poştal: 
205400 
 

łara: ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
 
În atenŃia d-nei DUMITRU CORINA 

Telefon: 0251210750, 0762209964 

E-mail: segarcea@cjdolj.ro 
 

Fax: .0251210795 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primariasegarcea.ro 
Adresa autorităŃii contractante:  SEGARCEA, STR. UNIRII NR. 52 

 
I.b  Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante 

 ministere ori alte autorităŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 

 agenŃii naŃionale 
 autorităŃi locale  
 alte institutii guvernate de legea publică 
 instituŃie europeană/organizaŃie 

internationala 
altele (specificaŃi)   

 servicii publice centrale 
apărare 
 ordine publică/siguranŃă 

naŃională 
 mediu  
 economico-financiare 
 sănătate 
construcŃii şi amenajarea 

teritoriului 
protecŃie socială 
cultură, religie şi actv. recreative 
 educaŃie 
 activităŃi relevante 

 energie 
 apă 
 poştă 

 transport 
 altele 

(specificaŃi)________________ 
 
 
Autoritatea contractantă achiziŃionează  în  numele altei autorităŃi contractante    
       DA          NU  
 
Alte informaŃii  şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
  la adresa mai sus menŃionată 

 altele: (specificaŃi / adresa/fax/interval 
orar) 
 



Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
                                                                        Data:   30.11. .2009 
                                                                        Ora limită : 1600 

    PRIMĂRIA ORAŞULUI SEGARCEA                                                                    
Adresa : 
, str. Unirii nr.52, judeŃul Dolj 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:     03.12. 2009, ora 16.00 
InstituŃia responsabilă  pentru soluŃionarea contestaŃiei 
Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 
Adresă: STR. STAVRAPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3 
Localitate: BUCURESTI       Cod poştal: 030084                    łara: ROMANIA 
E-mail:  office@cnsc.ro                                         Telefon: 021/3104641 
Adresă internet: www.cnsc.ro                                Fax: 021/3104642 

 
I.c.Sursa de finanŃare : 
Se specifică sursele de finanŃare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  
BUGET PROPRIU AL CONSILIULUI 
LOCAL SEGARCEA 

După caz, proiect/program finanŃat din 
fonduri comunitare              
   DA               NU  
. 

 
 
II.  OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 
 CONSTRUIRE CASA DE CULTURĂ, ORAŞ SEGARCEA, JUDEłUL DOLJ şi 
cuprinde următoarele etape: 
  Proiectare: 

- Elaborarea  Proiect  autorizare demolare,  Proiect de demolare,elaborare proiect 
tehnic, detalii de execuŃie, caiete de sarcini,elaborarea PAC, asistenŃă tehnică din 
partea proiectantului, verificare tehnică a proiectului, elaborarea documentaŃiei pt. 
obŃinerea avizelor şi acordurilor necesare conform Certificatului de Urbanism, 
pentru demolare clădire existentă şi  CONSTRUIRE CASA DE CULTURA  ora ş 
Segarcea, jud. Dolj.  
- ExecuŃie – obiectul principal este: 
,, CONSTRUIRE CASA DE CULTURĂ, ORAŞ SEGARCEA, JUDEłUL DOLJ,, 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare  
Servicii   

(a) Lucrări                               (b) Produse                  (c) Servicii                       
ExecuŃie                              
Proiectare şi execuŃie          
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinŃelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                        

Cumpărare                            
Leasing                       
Cumpărare în rate      

Categoria serviciului     
2A  
2B  
 
 

Principala locaŃie a lucrării    
 ________________________                         
Casa de Cultură Segarcea, str. 

Republicii nr.76 
 
___________________ 

Principalul loc de livrare 
____________________ 
 
__________________ 
 
Cod  CPV        □ 

Principalul loc de prestare 
_____________ 
 
 
 
__________________ 



Cod  CPV  - 45200000-9 – 
Lucrări de construcŃii complete 
sau parŃiale şi lucrări publice 
71322000-1- Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
construcŃia de lucrări publice              

 
Cod  CPV         

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziŃie publică:                         
Încheierea unui acord cadru:    
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică  
ani : □□    luni  :   maxim 24 luni de la semnarea contractului     zile :   
 
ATENTIE !!!   In cele 24  luni de la semnarea contractului este inclusa si perioada de timp necesara elaborarii 
proiect autorizare demolare ,elaborarea proiectului tehnic, caiete de sarcini si detali de executie , elaborarea 
PAC, elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare conform Certificatului de 
Urbanism, asistenŃă tehnică din partea proiectantului, verificare tehnică a proiectului, potrivit legislatiei in 
vigoare, conform Caietului de sarcini. 
PAD, PT, PD, DDE ,CS,   -  45 de zile de la data semnării contractului. 
- AsistenŃa tehnică din partea proiectantului - se va asigura pe toată durata de execuŃie a lucrărilor şi perioada 
de garanŃie a lucrărilor. 
- avize, acorduri- până  la obŃinerea PAC – 30 de zile de la data semnării contractului. 
- verificator de proiect – până la data depunerii proiectului tehnic. 
 
II.1.5.InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori  
Nr.   
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanŃilor al acordului cadru vizat 

 
Acordul cadru cu un singur operator       

Durata acordului cadru:  
Durata în ani    sau luni          □□□ 

Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru 
   DA           NU     

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

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate     
 DA                              NU  
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantităŃi/ prestaŃii servicii/ lucrări  (se vor include eventuale suplimentări şi 
opŃiuni, dacă exista) 
  obiectivul – CONSTRUIRE CASA DE CULTURA, oras Segarcea, jud. Dolj. 
II.2.2) OpŃiuni (dacă există)                                                              
da        nu  
Dacă există, descrierea acestor opŃiuni:  
 



 
III. 1) Condi Ńii specifice contractului  
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieŃi) 
 

 
 
    
 DA                                  NU  
 
DA                                  NU   

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

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

 
 
 IV. 2) Etapa finală de licitaŃie electronică       DA         NU     

 
IV.3.) LegislaŃia aplicată  – OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
 L 337/2006;  HG 925 /2006 cu modificările şi completările OUG 30/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, HG 942/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Nota: In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art.11 alin (4) din HG 
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va prezenta o declaratie pe 
propria raspundere – se va completa Formularul  13  
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
V.1) SituaŃia personală a candidatului/ofertantului  
1. DeclaraŃie privind 
eligibilitatea  
Solicitat       
Nesolicitat   

DeclaraŃie pe proprie răspundere completată în conformitate cu 
Formularul A  

2. Certificate 
constatatoare privind 
îndeplinirea obligaŃiilor  
Solicitat       
Nesolicitat   

Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaŃiilor  
exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv  cele 
locale, sub forma de formulare-tip eliberate de autorităŃile 
competente din Ńara în care ofertantul este rezident cu cel mult 30 
de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Toate 
certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata. 
În cazul în care în Ńara de origine sau în Ńara în care este stabilit 
ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate mai 

Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică 
__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________
___________ 



sus sau respectivele documente nu vizează toate situaŃiile 
prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006, autoritatea contractantă 
accepta o declaraŃie pe propria răspundere sau, dacă în Ńara 
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaraŃia pe 
propria răspundere, o declaraŃie autentică data în fata unui notar, 
a unei autorităŃi administrative sau judiciare sau a unei asociaŃii 
profesionale care are competente în acest sens. 
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate ale 
documentelor solicitate mai sus.  
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
aceste documente. 
 
Observatii: Ofertele depuse de operatorii economici care 
figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre 
bugetul local vor fi respinse. 
 

3. DeclaraŃie pe propria 
răspundere privind 
neîncadrarea în situaŃiile 
prevăzute de art.181 din 
O.U.G. nr.34/2006 
Solicitat       
Nesolicitat   

DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 
34/2006 completată in conformitate cu Formularul A 
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
acest formular. 
 

4. DeclaraŃii privind 
calitatea de participant 
Solicitat       
Nesolicitat    
 

Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 2 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
acest formular.  
Un ofertant nu poate participa la aceasta procedura decat cu o 
singura oferta, in una din urmatoarele calitati: in mod individual, 
ca subcontractant sau membru al unei asociatii. Depunerea sau 
participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant, 
subcontractant sau asociat pentru acelasi contract va conduce la 
respingerea ofertelor respective. 
Mai mulŃi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul 
de a depune o ofertă comună, fără a fi obligaŃi să îşi legalizeze din 
punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractantă va 
solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta 
comună este declarată câştigătoare, condiŃie necesară pentru buna 
îndeplinire a contractului. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 
 
1. Persoane juridice 
române 
Solicitat       
Nesolicitat   

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerŃului de 
pe lângă  camera de comerŃ şi industrie naŃională sau teritorială, 
in original sau copie legalizata, eliberat cu cel mult 30 de zile 
inainte de termenul limita de depunere. 

- Copie  legalizata după Certificatul de Înregistrare  
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 

aceste documente. 



 

2. Persoane juridice 
străine 
Solicitat       
Nesolicitat   

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare 
ca persoană juridică şi faptul că obiectul de activitate al firmei 
corespunde obiectului prezentului contract de achiziŃie publică, în 
conformitate cu prevederile legale din Ńara în care ofertantul este 
rezident. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate ale 
documentelor solicitate mai sus.  
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
aceste documente. 
 

V. 3.) SituaŃia  economico-financiară  
1. BilanŃ contabil 
 
Solicitat       
Nesolicitat   

Prezentarea bilanŃului contabil la 31.12.2008, vizat şi  înregistrat 
de organele competente.  
 
Pentru ofertanŃii nerezidenŃi, în cazul cărora legislaŃia Ńării de 
origine nu prevede înregistrarea bilantului, Ofertantul va prezenta 
ultimul bilanŃ contabil, anexele la acesta şi balanŃa de verificare 
contabilă, însoŃite de raportul auditorilor financiari şi contabili 
autorizati, sau de cenzorii societatii dupa caz, din care sa rezulte 
conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor 
reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din 
exploatare reflectate in acestea. 
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate ale 
documentelor solicitate mai sus.  
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita 
ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele 
nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. 
 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
aceste documente. 
 

2. InformaŃii generale 
 
Solicitat       
Nesolicitat   

Prezentarea fişei de informaŃii generale care să conŃină cifra de 
afaceri pe perioada 2006 - 2007 -  2008 - Formularul 3  
 
 Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani să fie min. 5.000.000 lei fără TVA) 
 
In cazul unei asocieri,acest criteriu este cumulativ.  
 
 

Notă 1: În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaŃia economică şi 
financiară invocând şi susŃinerea acordată, atunci acesta are obligaŃia de a dovedi 
susŃinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al 
persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va 
pune la dispoziŃia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care 
asigură susŃinerea financiară nu trebuie să se afle în situaŃia care determină excluderea 
din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. 
Se va completa Formularul 4 
Nota 2: Capacitatea economico-financiară a ofertantului nu poate fi îndeplinită de 
subcontractanŃi. 
 



V.4.) Capacitatea tehnică  
1. Listă cu principale 
lucrari executate in 
ultimii 5  
Solicitat       
Nesolicitat   

 1.Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani continand 
valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din 
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - Formularul 5  
 In cazul unei asocieri, acest formular se va completa de catre 
Lider si va include lucrarile prestate de catre toti membrii 
asociatiei, in ultimii cinci ani. 
Se solicita minim un contract de proiectare si executie 
constructie civila –valoare minima 2.550.420lei  (sau separat 
un contract de proiectare   si unul de executie în cazul unei 
asocieri) 
In cazul unei asocieri aceasta cerinŃă minimă se va considera 
indeplinita in mod cumulativ. 
 2.Recomandari din partea beneficiarilor pentru 
contractul/contractele solicitat/solicitate ca cerinta mnima 
 3.Copie a contractului/contractelor solicitat/solicitate ca 
cerinta minime. 
4. Procese verbale de recepŃie la terminarea 

lucrărilor/serviciilor pentru contractul/contractele 
solicitat/solicitate ca cerinta minima. 

 
2 Listă cu principale 
prestari servicii 
executate in ultimii 3 ani 
Solicitat       
Nesolicitat   

Pentru atribuirea  contractului de servicii, 
în scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale 
ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta  solicita 
pentru îndeplinirea contractului, urmatoarele:  
 
 O  lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, 
continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca 
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati 
(formular 12F). Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea 
copiilor contractelor respective;  
 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte 
formular 12F. 
 
 

3. DeclaraŃie privind 
utilaje, instalaŃii şi 
echipamente tehnice 
 
Solicitat       
Nesolicitat   

DeclaraŃie privind asigurarea (în dotare proprie, prin contracte sau 
convenŃii de închiriere etc.) a acelor echipamente, mijloace fixe, 
programe şi alte dotări specifice , ce sunt considerate strict 
necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrari, însoŃită de listă 
- utilaje de excavare şi încărcare – 2 buc. 
- schela metalică – 2 buc. 
- autobasculante de transport  - 3 buc.  
- staŃie de beton – 1 buc. 
- pompa elefant de betoane – 1 buc. 
 – Formularul 6. 
In cazul unei asocieri, acest formular se va completa de catre 
Lider si va include echipamentele, mijloacele fixe şi programele 
tuturor membrilor asociatiei. 
 



4.InformaŃii privind 
personalul angajat, 
cadrele de conducere şi 
personalul de specialitate 
strict necesar pentru 
îndeplinirea contractului 
Solicitat       
 
Nesolicitat   

Asigurarea personalului de specialitate care este disponibil pentru 
indeplnirea contractului de lucrari. 
DeclaraŃie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat 
şi al cadrelor de conducere - Formularul 7. 
Se va prezenta Lista persoanelor direct responsabile cu 
indeplinirea contractului precum si oricaror alti specialisti cu 
sarcini cheie in indeplinirea contractului: 
- minim 2 inginer/subingineri specialitate construcŃii civile 
- 1 inginer/subinginer specialitate instalaŃii 
- 1 responsabil tehnic cu execuŃia (RTE)  
- 1 responsabil cu calitatea (CQ)  
- 1 manager al sistemelor de management al calităŃii 
  pentru care se va prezenta atestat si copie dupa contractul de 
munca sau colaborare) – se vor completa formularele 8 si 9 
În cazul unei asocieri, formularul 8 va fi completat de fiecare 
membru al asociatiei. 

5. InformaŃii privind 
subcontractanŃii  
Solicitat       
Nesolicitat   

DeclaraŃie privind partea/părŃile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanŃi şi specializarea acestora – Formularul 10.  
În cazul unei asocieri, acest document se va completa de către 
Lider. 
 

 6. Asociere 
 Solicitat       
 Nesolicitat   

Acordul de asociere în cazul în care anumite persoane juridice vor 
depune ofertă comună – Formularul 11 
Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare 
solicitate la punctele V. 1 si V.2 din documentatia de atribuire 
 

V.5.) Standarde de 
asigurarea calităŃii  
Solicitat       
Nesolicitat   

Copie după certificatul care atestă implementarea sistemului de 
management al calităŃii SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 
sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. 
În cazul unei asocieri, aceste documente vor fi prezentate de 
fiecare membru al asociatiei. 
 

V.6.) Standarde de 
protectia mediului 
Solicitat       
Nesolicitat   

Copie dupa certificatul care atesta respectarea standardelor de 
protectie a mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent 
În cazul unei asocieri, aceste documente vor fi prezentate de 
fiecare membru al asociatiei. 
 

V.7.) Sistemul de 
management al 
sanatatii si securitatii 
ocupationale 
Solicitat       
Nesolicitat   

Copie dupa certificatul care atesta respectarea standardelor privind 
managementul sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001 
sau echivalent  
În cazul unei asocieri, aceste documente vor fi prezentate de 
fiecare membru al asociatiei. 
 

V.8.) DeclaraŃie privind 
protecŃia muncii 
Solicitat       
Nesolicitat   

Prezentare declaraŃie pe propria răspundere privind respectarea 
legislaŃiei în vigoare de protecŃia muncii. 
 
În cazul unei asocieri, acest formular va fi completat de fiecare 
membru al asociatiei. 

Notă 3: În cazul în care capacitatea tehnică a ofertantului este susŃinută de o altă 
persoană, atunci acesta are obligaŃia de a dovedi susŃinerea de care beneficiază prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă 
faptul că va pune la dispoziŃie ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. 



Persoana care asigură susŃinerea tehnică trebuie să depună declaraŃiile solicitate la 
punctele 1 şi 3 de la capitolul  V.1) „SituaŃia personală”. 
Se va completa Formularul 12. 
Nota 4: Capacitatea tehnică a ofertantului nu poate fi îndeplinită de subcontractanŃi. 
 
Nota: In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art.11 alin (4) din HG 
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va prezenta o declaratie pe 
propria raspundere – se va completa Formularul  13  
 
VI. ELABORAREA OFERTEI  
VI1) Propunerea tehnică Pentru execuŃie si proiectare:  

Ofertantul are obligaŃia de a face dovada conformităŃii propunerii 
de execuŃie a lucrărilor cu cerinŃele prevăzute în Caietul de sarcini. 
În acest scop propunerea tehnică va conŃine următoarele: 

a)  solutii constructive pentru realizarea obiectivului de 
investitii casa de cultura. 

Acestea vor fi prezentate astfel: 
- o descriere a lucrarilor de structura, arhitectura si instalatii 

prezentate sub forma de memorii tehnice de specialitate 
- sectiuni : la structura – plan de sapatura fundatii si de armare  

-    prezentarea de solutii tehnice privind cerintele certificatului 
de urbanism. 
b) graficul de execuŃie al lucrării 
c) listele cuprinzând cantităŃile de lucrări, completate pe 

capitole, aferente categoriilor de lucrări. OfertanŃii vor 
prevedea în ofertă consumurile şi tehnologiile de execuŃie, 
cu respectarea cerinŃelor calitative şi cantitative prevăzute 
în Caietul de sarcini. Indicatoarele de norme de deviz 
folosite de proiectant vor fi respectate întocmai şi de către 
ofertanŃi în descrierea lucrărilor, a condiŃiilor de măsurare a 
lucrărilor, a evaluării resurselor necesare, a consumurilor 
specifice de materiale, manoperă şi utilaje. 

VI.2) Propunerea 
financiară 
 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă 
(Formularul 14) ce reprezintă elementul principal al 
propunerii financiare. 

Pretul ofertei se va exprima in lei si euro(1euro=4,2776lei la 
12.10.2009), fara TVA, cu evidentierea distincta a TVA – ului. 

Modelul de contract de lucrari acceptat de de catre ofertant in 
forma propusa, face parte tot din propunerea financiara. 

VII. Prezentarea ofertei 
 

 

VII.1)  Limba de redactare 
a ofertei  

limba română   
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in 
limba romana. 
Documentatia tehnica (pliante , prospecte, manual de utilizare, 
etc.) vor fi prezentate in limba romana . 
Documentele emise de institutii /organisme oficiale din tara in care 
ofertantul strain este rezident pot fi prezentate in alta limba cu 
conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata si 
legalizata in limba romana. 



Prezentarea oricarui document netradus si legalizat in limba 
romana se considera lipsa document , avand ca efect descalificarea 
ofertantului/candidatului. 

VII.2)  Perioada de 
valabilitate a ofertei 

90 zile calendaristice 

VII.3) GaranŃie de 
participare 
Solicitat                               
Nesolicitat  

- Cuantumul garanŃiei de participare –  
12.752  lei RON 
- Perioada de valabilitate a garanŃiei pentru participare va fi egală 
cu  perioada de valabilitate a ofertei  
( 90 de zile calendaristice ).  
- Ordin de plată  în contul : RO67TREZ29521070250XXXXX 

Deschis la Trezoreria Oraşului Segarcea 

- Depunere la casieria Primăriei Segarcea, judeŃul Dolj. 
La depunerea ofertei, ofertantul va face dovada achitării garanŃiei 

de participare. 

În conformitate cu prevederile art.88 din H.G. nr.925/2006, 
autoritatea contractantă are obligaŃia de restitui garanŃia de 
participare după încheierea contractului.  
- Scrisoare de garantie bancară, in original 
Ofertele care nu sunt însoŃite de dovada constituirii garanŃiei 
pentru participare vor fi respinse şi returnate la deschidere. 
 
Precizare:  
OfertanŃii pot beneficia de prevederile art.16, alin.(2) din Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru reducerea garanŃiei de participare cu 50%. În 
acest sens, în conformitate cu prevederile art.3 şi anexa nr.1 din 
legea mai înainte menŃionată, ofertantul individual sau liderul 
asociatiei vor depune o declaraŃie, conform legii, la prezenta 
documentaŃie. 
În cazul unei asociaŃii fiecare din membri trebuie să se încadreze 
în categoria IMM-urilor pentru a putea beneficia de reducerea 
garanŃiei de participare cu 50%. 
Garantia de participare va fi platita de catre lider . 
  

VII.4) Modul de 
prezentare a propunerii 
tehnice 

AtenŃie! Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente 
ferme; în situaŃia în care oferta este declarată câştigătoare, după 
semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe 
parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor 
referitoare la reziliere şi/sau penalităŃi. 

Ofertantul are obligaŃia de a elabora oferta în conformitate cu 
prevederile din documentaŃia de atribuire şi a  studiului de 
fezabilitate  şi caietului de sarcini 

Propunerea Tehnică - va fi inclusă într-un volum distinct şi va 
îndeplini şi conŃine următoarele: 



1. Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că Ofertantul a 
înŃeles corect cerinŃele din specificaŃii şi că soluŃiile tehnice 
prezentate îndeplinesc întru totul aceste specificaŃii.  
2. Propunerea tehnică trebuie să convingă Autoritatea Contractantă 
că în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse materiale şi 
umane suficiente precum şi de experienŃa necesară pentru a 
asigura proiectarea şi execuŃia lucrărilor oferite cu respectarea 
tuturor prevederilor legale naŃionale în vigoare.  
3. Propunerea tehnică a ofertantului să includă informaŃii şi detalii 
suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de 
atribuire adoptat.  

Nu sunt acceptate limitări ale obligaŃiilor ofertantului faŃă de 
cerinŃele prezentate în documentaŃia de atribuire.  

Ofertantul va prezenta: 
Pentru proiectare: 
Proiectantul se obliga sa elaboreze detaliile de executie in 
conformitate cu toate reglementarile in vigoare, pe specialitati 
pentru executia lucrarilor. In acest scop propunerea tehnica va 
contine : 
- schita de proiect 
- comentariu articol cu articol al specificatiilor tehnice continute 

in caietul de sarcini, prin care sa demonstreze corespondenta 
propunerii tehnice cu specificatiile respective; 

- o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru 
conceput pentru prestarea serviciilor; 

- activitatile si sarcinile complete care vor fi incredintate 
personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si 
graficul de timp prevazut  pentru indeplinirea activitatilor si 
sarcinilor respective; 

- memoriu tehnic în care va indica faptul că: 
���� elaborarea documentaŃiei solicitate a fost făcută cu 

respectarea legislaŃiei române şi europene în 
vigoare; 

���� au Ńinut cont de obligaŃiile referitoare la condiŃiile 
de muncă şi protecŃia muncii; 

���� lucrările vor fi executate cu respectarea 
reglementărilor privind protecŃia mediului.  

���� modului de prestare a serviciilor; 
���� graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea 

activităŃilor şi sarcinilor respective. Se va Ńine cont 
de durata de timp estimată de autoritatea 
contractantă şi nu se vor prezenta durate care să 
fie nerealiste (Ńinând cont de întocmirea 
documentaŃiilor cerute, de eventualele avize 
necesare, durata de execuŃie a lucrării, etc.).  

    -    centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv: proiectare şi 
execuŃie 
    -    centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe 
obiecte 
    -    lista cu cantităŃi de lucrări pe categorii de lucrări 

Pentru executie: 



Ofertantul va prezenta programul de asigurare a calitatii ; 
Solutiile caracteristice si parametrii pe care aceste solutii îi vor 
asigura, precum si graficul detaliat de proiectare si de executie a 
serviciilor si lucrarilor urmarind caietul de sarcini. 
Ofertantul va prezenta manuale de operare si intretinere a 
lucrarilor. 
Durata de executie se va justifica prin prezentarea unor grafice 
detaliate cuprinzand: 
- cantitati de lucrari 
- servicii de proiectare si de executie 
- o descriere generala a metodelor pe care ofertantul va 

intentiona sa le utilizeze in cadrul executiei lucrarii 
- fiecare etapa ce urmeaza a fi realizata de subcontractanti  
Propunerea tehnica, in original,  va fi prezentata intr-un plic 
separat, ca si oferta financiara;  
Pentru a verifica din punct de vedere tehnic conformitatea 
lucrarilor si a serviciilor ofertate cu precizarile tehnice din Caietul 
de sarcini, operatorul economic are obligatia de a prezenta in 
propunerea sa tehnica, toate caracteristicile care definesc lucrarile 
si serviciile din oferta. 
Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputernicite ale 
operatorului economic – va avea un caracter ferm si obligatoriu 
din punct de vedere al continutului pe toata perioada de 
valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. 
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat in corelatie 
cu Caietul de sarcini. 
Programul calităŃii care trebuie să cuprindă: 

���� descrierea sistemului calităŃii  
���� listele cuprinzând procedeele tehnice de 

execuŃie 
���� planul de control al calităŃii 

Ofertantul va anexa propunerii tehnice si propunerea de contract 
din documentatia de atribuire acceptata prin semnarea lor. 
 
Graficul de executie a lucrarii (graficul va cuprinde durata de 
elaborare a fazelor de proiectare si durata de realizare a lucrarii) 
Durata de garantie pentru Casa de Cultura : min. 24 luni 

VII.5) Modul de 
prezentare a propunerii 
financiare 
 
 

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă 
(Formularul 14) ce reprezintă elementul principal al 
propunerii financiare. 

Pretul ofertei se va exprima in lei si euro, fara TVA, cu 
evidentierea distincta a TVA – ului. 

Formularele se elaboreaza în aşa fel încât să permită calcularea 
corespunzătoare a punctajului aferent propunerii financiare. 
 

VII.6) Modul de 
prezentare a ofertei 
 

- Adresa la care se depune oferta insotita de scrisoarea de inaintare 
si garantia de partcipare: Primaria Orasului Segarcea, Secretariat 
Data limită pentru depunerea ofertei , respectiv   - 07.12.ora 9.00 
Număr de exemplare: un original si o copie in limba romana 
Oferta se va prezenta ambalata intr- un plic exterior marcat cu 
adresa autoritatii contractante si cu inscriptia 



,, A nu se deschide inainte de data  -7.12.2009   ora 10.00 , insotita 
de scrisoare de inaintare si scrisoare de garantie de participare. 
In plicul exterior se vor introduce in plicuri separate, marcate cu 
denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei 
fara a fi redeschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata 
intarziata., urmatoarele: 
-un plic interior marcat ,, original” 
-un plic interior marcat ,, copie” 
care trebuie sa cuprinda fiecare alte plicuri distincte, marcate 
corespunzator si anume: 
 - propunerea tehnica, marcat „PROPUNERE TEHNICA ”          
original     +copie 
- propunere financiara, marcat „PROPUNERE 

FINANCIARA ”original +copie 

- DOCUMENTE DE CALIFICARE  original +copie 
Oferta in  original şi copia  vor fi numerotate şi semnate pe fiecare 
pagină de reprezentantul /reprezentanŃii autorizat/autorizaŃi 
corespunzător să angajeze candidatul în procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
Ofertantul/candidatul are obligativitatea de a anexa un opis al 
documentelor prezentate. 
  
 

VII.7) Data limită de 
depunere a ofertelor 

    07.12. 2009 ora  9.00 

VII.8) Posibilitatea 
retragerii sau modificării 
ofertei 

-Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta , prin solicitare scrisa 
adresata autoritatii contractante pana la data si ora deschiderii 
ofertelor. 
-Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora 
stabilita  pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta 
autoritatii contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea 
modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in 
legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta , 
modificata pina la data si ora limita, stabilita in documentatia de 
atribuire. 
- Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina 

operatorului economic. 

-Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea 
stabilita, sau dupa expirarea datei limite pentru depunere este 
considerata intarziata si se returneaza nedeschisa.  

VII 9)Oferte alternative Nu se admit oferte alternative 
VII 10)Oferte comune In cazul in care este declarata castigatoare oferta comuna a unor 

persoane juridice asociate, autoritatea contractanta solicita ca 
asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului. 
 

VII.11) Deschiderea 
ofertelor  

1.Locul deschiderii documentelor de calificare: 
- Primăria Orasului Segarcea. 



2. Data si ora deschiderii documentelor de calificare: 

        07.12. 2009 ora 10.00 
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura in 
conformitate cu prevederile Capitolului VI din H.G.NR.925/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare 
CondiŃii pentru participanŃii la sedinŃa de deschidere : 
imputerniciri scrise din partea reprezentantilor autorizati 

 
 
VIII.I CRITERII DE ATRIBUIRE  
VIII.1) PreŃul cel mai scăzut                                   
VIII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică        
Factor de evaluare 
1. Pret (proiectare+executie)                                   
2. Propunerea tehnica                                               
 3.Termen de executie          

Punctaj 
60 
35 
  5 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul. 
I. Metoda cost/calitate 
Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescatoare a punctajelor 
combinate( pret, mod de întocmire si termen de executie ), având în vedere ponderile indicate, 
pentru fiecare dintre punctajele respective. 
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: 
 
P(total) = P(pret) + P(propunere tehnica) + P(termen exec.)  
în care: 
1. Punctajul financiar se acorda astfel: 
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 60 de puncte; 
b) pentru alte preturi decât cele prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: 
 
P(tarif n) = (pret minim/pret (n)) xpunctaj maxim alocat (60)  
Preturile care se compara în vederea acordarii punctajului sunt preturile fara TVA. 
2. Punctajul pentru propunerea tehnică 

a) schita de proiect cu incadrarea in zona – 20  puncte 
b) descrierea functionala si tehnologica de executie a lucrarilor in conformitate cu cerintele 

din  studiul de fezabilitate – 15 puncte 
 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare ,,durata de executie” se acorda astfel:  

a) pentru cea mai mica durata  de executie ofertata, dar nu mai mică de 12 luni, se acorda 
punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv ( 5puncte ) 

b)  pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la litera a)  dar nu mai mare de 
24 luni, punctajul se acorda astfel:  

Te (n) = {termen minim/termen (n)} x punctajul maxim alocat (5) 
IX Atribuirea contractului/ Încheierea acordului-cadru 
IX.1 Ajustarea  preŃului contractului  
                
          DA         NU       

NU SE AJUSTEAZA PRETUL CONTRACTULUI CA 
URMARE A CRESTERII TARIFELOR LA UTILITATI, A 
PRETURILOR MATERIALELOR, A MANOPEREI ETC. 

IX.2. GaranŃia de bună execuŃie a contractului           
 
          DA         NU       

Modul de virare: 
- garanŃia de bună execuŃie se va constitui sub formă de 
scrisoare de garanŃie bancară (formularul nr.19)  Scrisoarea de 
garantie de buna executie trebuie prezentata in original, sa 
contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea 
careia s-a constituit, sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a 
fost constituita (minim 24 luni) si care trebuie sa corespunda cu 



cea inscrisa in documentatie, sa contina parafa lizibila a bancii 
emitente si /sau semnatura autorizata. 
Suma depusă pentru garanŃia de bună execuŃie : 5% din valoarea 
totală a contractului. (127.521 lei.). Se constituie înainte de 
începerea lucrărilor. 
 
Modul de eliberare a garanŃiei de bună execuŃie: 
a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data 
încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 
daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim;  
   b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei 
de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de 
receptie finala. Dacă părŃile convin, garanŃia de bună execuŃie se 
poate constitui şi prin reŃineri succesive din sumele datorate 
pentru facturi parŃiale. În acest caz contractantul are obligaŃia de 
a deschide un cont la dispoziŃia autorităŃii contractante, la o 
bancă agreată de ambele părŃi. Suma iniŃială care se depune de 
către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai 
mică de 0,5% din preŃul contractului.  

IX.3.Intrarea in efectivitate a contractului Contractul intra in efectivitate :  
- la data semnarii si stampilarii lui de catre partile contractante; 
Pe parcursul derularii contractului , contractantul nu are dreptul 
de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul 
autoritatii contractante. Eventuala inlocuire a acestora nu trebuie 
sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare. 
Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se 
indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea 
contractanta solicita ca la incheierea contractului sa se prezinte 
contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii 
nominalizati in oferta. 
Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordanta cu 
oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie 
publica. 

X. 1.Garantia lucrarilor 
         DA         NU      

- minim 24 de luni  
Perioada de garantie decurge de la data receptiei de terminare a 
lucrarilor, pe ansamblu pana la receptia finala. 
In perioada de garantie executantul are obligatia , in urma 
dispozitiei data de achizitor, de a executa toate lucrarile de 
modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si 
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor 
contractuale.  

 
Viceprimar, 

Tutunaru Nicolae 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
   Formular nr. 19  

     
     Banca 
................................ 
     (denumirea) 
 
 

 
 

                        SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE 
 

 
 
 
                           Către ....................................................................... 
                          (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
 
   Cu privire la contractul de achiziŃie publică .................... (denumirea contractului), încheiat între ......................, în calitate 
de contractant, şi ........................, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până 
la concurenŃa sumei de ..................., reprezentând ..............% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de 
acesta la prima sa cerere însoŃită de o declaraŃie cu privire la neîndeplinirea obligaŃiilor ce revin contractantului, astfel cum 
sunt acestea prevăzute în contractul de achiziŃie publică mai sus menŃionat. 
   Plata se va face în termenul menŃionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a 
contractantului. 
   Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ............................ 
   În cazul în care părŃile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanŃiei sau să modifice 
unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obŃine acordul nostru prealabil; în caz 
contrar, prezenta scrisoare de garanŃieîşi pierde valabilitatea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Parafată de Banca ........................ în ziua .......... luna .......... anul ......... 
 
                             (semnătură autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 Formular nr. 1 

 
    DECLARAłIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI  
 
 
 
 
     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi 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 înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.  
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  
 
 
 
 
 

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

(semnătură autorizată)  
   
 
 
┌────┬────────────┬─────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐ 

│    │            │     │  Denumirea/  │               │            │ Procent  │          │               │ 
│    │            │     │    numele    │               │   PreŃul   │îndeplinit│          │  Perioada de  │ 

│Nr. │  Obiectul  │Codul│beneficiarului│   Calitatea   │   total    │    de    │Cantitatea│  derulare a   │ 
│crt.│contractului│ CPV │ /clientului  │prestatorului*)│     al     │prestator │  (U.M.)  │contractului**)│ 

│    │            │     │    Adresa    │               │contractului│   (%)    │          │               │ 
│    │            │     │              │               │            │          │          │               │ 

├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ 
│    │     1      │  2  │      3       │       4       │     5      │    6     │    7     │       8       │ 

├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ 
│ 1. │            │     │              │               │            │          │          │               │ 

├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ 
│ 2. │            │     │              │               │            │          │          │               │ 

├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ 
│... │            │     │              │               │            │          │          │               │ 

├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤ 
│    │            │     │              │               │            │          │          │               │ 

└────┴────────────┴─────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘ 

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

                                                               (semnătură 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.  
 
 

   
 
 



  Formular nr. 12F  
 
    Operator economic  
   . ................................  
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

    DECLARAłIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI  

 
 
 
 
 
 
 
 
     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi 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 înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.  

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

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

(semnătură autorizată)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
┌────┬────────────┬─────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐
│    │            │     │  Denumirea/  │               │            │        │          │               │ 
│    │            │     │    numele    │               │   PreŃul   │Procent │          │  Perioada de  │ 
│Nr. │  Obiectul  │Codul│beneficiarului│  Calitatea    │   total    │executat│Cantitatea│  derulare a   │ 
│crt.│contractului│ CPV │ /clientului  │executantului*)│     al     │  (%)   │  (U.M.)  │contractului**) │ 
│    │            │     │    Adresa    │               │contractului│        │          │               │ 
│    │            │     │              │               │            │        │          │               │ 
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ 1  │            │     │              │               │            │        │          │               │ 
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ 2  │            │     │              │               │            │        │          │               │ 
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ 3  │            │     │              │               │            │        │          │               │ 
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ 4  │            │     │              │               │            │        │          │               │ 
├────┼────────────┼─────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ 5  │            │     │              │               │            │        │          │               │ 
└────┴────────────┴─────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴──────────┴───────────────┘
 



 
 
 
                                                                 Operator economic, 
                                                      ......................................... 
                                                               (semnătur ă 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.  
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARUL  A 

 DECLARAłIE PRIVIND SITUA łIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC 

 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
                                               D E C L A R A ł I E 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terŃ susŃinător al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedura 
de achiziŃie publică şi sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a 
unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru 
corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

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

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terŃ susŃinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menŃionează procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect ....................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării),  codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), 
organizată de ............ (denumirea autorităŃii contractante), declar pe propria răspundere că: 
a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

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

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

c)  mi-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 România sau în Ńara în care sunt stabilit pana la data 
solicitată; 

d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaŃiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 
beneficiarilor; 

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

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

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

Data completării 
Operator economic, 

 (semnătură autorizată) 



      
 

OFERTANTUL        FORMULARUL 2  
           
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 

 DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică .................. (se menŃionează 
procedura), având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării 
şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... 
(denumirea autorităŃii contractante), particip şi depun ofertă: 
      
□ în nume propriu; 
    
□ ca asociat în cadrul asociaŃiei .....................................; 
     
□ 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.) 
 
    3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziŃie publică. 
    4. De asemenea, 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 în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
............................................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completarii ....................... 
               
                          Ofertant, 

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

                (semnatura 
autorizata) 

 
 



                                                                                                         FORMULARUL 3 

INFORMA łII GENERALE 

 

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

 
 

INFORMA łII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. ActivităŃi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiŃiile de funcŃionare specifice pentru 
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziŃie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
8. Principala piaŃă a afacerilor : 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 
1..............   
2.............   
3..............   
Media anuală :   
 

 
 
 

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

(semnătură autorizată) 



                                                                       

ANGAJAMENT TER ł SUSłINĂTOR FINANCIAR                                            
FORMULARUL 4 

 
TerŃ susŃinător financiar 
.......................... 
(denumirea)           ANGAJAMENT 

privind susŃinerea financiară 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

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

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziŃie publică), noi .......................(denumirea terŃului susŃinător 
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terŃului susŃinător financiar), ne 
obligăm, în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la dispoziŃia ................ (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaŃiilor asumate de acesta/aceştia conform 
ofertei prezentate şi contractului de achiziŃie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
autoritatea contractantă. 

Acordarea susŃinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepŃia 
celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziŃia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma 
de .................................................................. (valoarea totală/parŃială din propunerea financiară), 
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziŃie 
publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terŃului susŃinător financiar), declarăm 
că înŃelegem să răspundem faŃă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaŃii 
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de 
achiziŃie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici) a primit susŃinerea financiară conform prezentului angajament, renunŃând în acest 
sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuŃiune.  

Noi, ..................... (denumirea terŃului susŃinător financiar), declarăm că înŃelegem 
să renunŃam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepŃie de neexecutare, atât faŃă 
de autoritatea contractantă, cât şi faŃă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de 
ofertanŃi), care ar putea conduce la neexecutarea, parŃială sau totală, sau la executarea cu 
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terŃului susŃinător financiar), declarăm că 
înŃelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaŃiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 
art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităŃii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaŃii 
care decurg din susŃinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
 

Data completării,     TerŃ susŃinător, 
(semnătură autorizată) 



 
 

                                                                                                     FORMULARUL 5 

 

Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

DECLARA łIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCR ĂRI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
 
 

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

(semnătură autorizată) 



 

 

 

 
Nr 
crt 
 
 
 

 
Obiect 
contract 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
PreŃ 

contract  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract**) 

1        
2        
...        
 
Operator economic 
(semnătură 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 lucrărilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                     Formularul 6 

 

 

 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARA łIE 
Privind utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
 
 
 
 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LISTĂ 
privind utilajele, instala Ńiile, echipamentele tehnice 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaŃie 

U.M Cantitate Forma de deŃinere 

    Proprietate În chirie1 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…….........………………. 
(semnătură autorizată ) 

                                                
1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 
În cazul în care ofertantul intenŃionează să beneficieze de susŃinerea tehnică a unui terŃ, acest formular va fi însoŃit 
de angajamentul ferm al terŃului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziŃie 
utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică. 
 



                                                                                                 FORMULARUL 7 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
   

DECLARA łIE  
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere 
 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică. 
Data completării        Operator economic, 
......................          ................................. 

(semnătură autorizată) 
 
 
 

 

                                                                                                  FORMULARUL 9 

 
 
 

INFORMA łII REFERITOARE  
LA PERSONALUL DE CONDUCERE 

 



 Subsemnatul _/, Director General al societăŃii comerciale................................ declar pe propria 
răspundere că pentru lucrarea “_______________”  
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru 
îndeplinirea contractului: 
 

Nr 
crt FUNCłIA 

NUMELE 
ŞI 

PRENUM
ELE 

Studiile se 
specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 
similare, executate 

în calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC 
 
 
 
 
 

DIRECTOR TEHNIC 

 
____________

_________ 
____________

_________ 
 

____________
_________ 

____________
_________ 

 
 

____________
__________ 

____________
__________ 

 
 

 
___ 

 
 
 
 
 

___ 
 
 
 
 

___ 

 
____ 

 
 
 
 
 

____     
 
 
 
 
    

___ 
 
 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRA CTULUI  
 
1 
 
 
2 
 
. 
 
. 
 
. 

 
………………………… 
 
 
………………………… 

 
………………. 

 
 
………………. 

 
…………… 
 
 
…………… 

 
……………. 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Operator economic, 
 (semnătura autorizată ) 
 
..................................... 
 
 

                                                                                     
 
 
 



Formularul 10 
  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANłII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals 
în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 
 
Nr
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanŃilor 

 

Specializare  Partea/părŃile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractate 
     

     
     
     
     

 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ACORD DE ASOCIERE                                                                Formularul 11 
 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publică 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
    

1. Păr Ńile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 

2. Obiectul acordului: 
2.1 AsociaŃii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităŃi: 
a) participarea la procedura de achiziŃie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziŃie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare.  
 
                  
2.2 Alte activitaŃi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 ContribuŃia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părŃi la îndeplinirea contractului de 
achiziŃie publică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităŃile comune desfăşurate de 
asociaŃi se va efectua proporŃional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( 
în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziŃie).  
4. CondiŃiile de administrare şi conducere a asociaŃiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaŃiei pentru 
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaŃiei pentru 
semnarea contractului de achiziŃie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziŃie). 



5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităŃilor prevăzute la art. 2 din 

acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părŃi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaŃii pot stabili şi alte modalităŃi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părŃi se vor soluŃiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor 
fi soluŃionate de către instanŃa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui ) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!:  Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcŃie 
de cerinŃele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  

 
 



                                                                                                       FORMULARUL 12 

 
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susŃinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 
Către, .............................................. 

(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea 

contractului de achiziŃie publică), noi ............. (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi 
profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terŃului susŃinător tehnic şi 
profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziŃia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele 
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaŃiilor 
asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziŃie publică ce 
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susŃinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, 
cu excepŃia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiŃionat şi irevocabil, să punem la 

dispoziŃia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 
resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi 
la termen a contractului de achiziŃie publică. 

 
Noi, ....................... (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înŃelegem să răspundem, în mod necondiŃionat, faŃă de autoritatea contractantă pentru 
neexecutarea oricărei obligaŃii asumate de ....................... (denumire 
ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziŃie publică, 
şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a 
primit susŃinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunŃând în acest 
sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuŃiune. 

 
Noi, .................. (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional), declarăm ca 

înŃelegem să renunŃăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepŃie de 
neexecutare, atât faŃă de autoritatea contractantă, cât şi faŃă de ................. (denumire 
ofertant/grupul de ofertanŃi), care ar putea conduce la neexecutarea, parŃială sau totală, sau la 
executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul 
angajament. 

 
Noi,.................................. (denumirea terŃului susŃinător tehnic şi profesional), 

declarăm că înŃelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca 
urmare a nerespectării obligaŃiilor prevăzute în angajament. 

 



Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 
art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităŃii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaŃii 
care decurg din susŃinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. 
(denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,       TerŃ susŃinător, 

...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 



DECLARA łIE TERł SUSłINĂTOR TEHNIC ŞI PROFESIONAL                                               
FORMULAR 12 

 

 
TerŃ susŃinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
DeclaraŃie 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terŃului 
susŃinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicabile faptei 
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, 
instalaŃiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru 
îndeplinirea contractului de achiziŃie publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiŃionat, în funcŃie de 
necesităŃile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziŃie publică având ca 
obiect..........................................................( obiectul contractului).  
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaŃiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a 

fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică 
 

Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaŃie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deŃinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 
 
 Prezenta declaraŃie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susŃinerea noastră tehnică 
şi profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării,      TerŃ susŃinător, 
(semnătură autorizată) 



  

DECLARA łIE TERł SUSłINĂTOR TEHNIC ŞI PROFESIONAL                                   
FORMULAR 12 

 
TerŃ susŃinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

DeclaraŃie 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terŃului susŃinător tehnic 

si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului 
angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera 
contractului de achiziŃie publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 

   

Personal efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

Din care personal de 
conducere efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

 
Anexez declaraŃiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului 

care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică. 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate, referitoare la experienŃa anterioară, 

capacităŃile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

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

Prezenta declaraŃie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susŃinerea noastră 
tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     TerŃ susŃinător, 

(semnătură autorizată) 



MODEL DECLARA łIE INI łIAL Ă PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERIN łELOR DE 
CALIFICARE        FORMULAR 13 

 

 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARA łIE* 

 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic), în calitate de: 
- ofertant unic (cu ofertă individuală) 
- ofertant asociat (cu ofertă comună)  
 la procedura de ................. (se menŃionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziŃie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării),  codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităŃii 
contractante), la data de................ zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub 
sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel 
cum au fost solicitate în documentaŃia de atribuire, după cum urmează : 

SituaŃia personală 

Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale 

SituaŃia economico-financiară 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Standarde de asigurare a calităŃii 

Standarde de protecŃie a mediului. 

Standarde de management al sanatatii si securitatii ocupationale 

 (se bifează după caz) 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate în prezenta declaraŃie precum şi Anexa 

acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente 
doveditoare potrivit prevederilor legale. 

 
Data completării      Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată) 



 

 

 

*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecŃie/preselecŃie a candidaŃilor participanŃi la 
procedura de licitaŃie restrânsă, dialog competitiv sau negociere. 
 
 
 



ANEXA 1 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic), în susŃinerea DECLARAłIEI menŃionez succinct modul concret de 
îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaŃia de atribuire de către 
autoritatea contractantă: 

A SituaŃia personală: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
•……………………… 

B Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
•……………………… 

C SituaŃia economico-financiară: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
•…………………………. 

     D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
•…………………………. 

E Standarde de asigurare a calităŃii: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
•…………………………. 

                F Standarde de protecŃie a mediului: 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
•…………………………. 

        G Standarde de management al sanatatii si securitatii ocupationale: 

 
•.................................... 
•……………………… 
•……………………… 
•………………………. 
•…………………………. 

 
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităŃi sau alte 
asemenea. 



 
 

ÎnŃeleg că în cazul în care primesc din partea autorităŃii contractante o solicitare de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinŃelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.  

         
Data completării       Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMULAR DE OFERT Ă LUCRĂRI                                            FORMULARUL 14                       

 
 
 ......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 

OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 

 
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus mentionată, să executăm 
............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi 
în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepŃia lucrărilor, la care se adaugă TVA în 
valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările 
cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în 
conformitate cu graficul de execuŃie anexat, în ....................................................... (perioada în 
litere şi în cifre). 

 
3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în 
litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

 
5. Precizăm că:(se bifează opŃiunea corespunzătoare): 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice sau orice 
ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  



 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

 
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 
 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractant (% din preŃul total ofertat) 

 

2 GaranŃia de bună execuŃie va fi constituită sub 
forma........................ 
în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanŃie de bună execuŃie 
(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  
(numărul de zile calendaristice de la data primirii 
ordinului de începere a lucrărilor până la data 
începerii execuŃiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 
semnării contractului) 

 

6 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare 
şi la termenul final de execuŃie (% din valoarea care 
trebuia să fie realizată) 

 

7 Limita maximă a penalizărilor 
(% din preŃul total ofertat) 

 

8 Limita minimă a asigurărilor 
(% din preŃul total ofertat) 

 

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 
calendaristice) 

 

10 Limita maximă a reŃinerilor din situaŃiile de plată 
lunare (garanŃii, avansuri ) 

 

 

..................................................... 
(semnătura autorizată) 

 
L.S. 

 
         
 



                                                                                                                                                                                            Formularul 8 
..................................... 
OPERATOR ECONOMIC 
 

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUłIA LUCR ĂRILOR 
 

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria 

răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal: 

 

Nr. crt. FUNCłIA 
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
Studiile se specialitate 

Vechimea 
în specia-

litate 
(ani) 

Numărul de lucrări similare, 
executate în calitate de 

conducător 

0 1 2 3 4 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
ŞEF ŞANTIER 
 
 
 
 
ŞEF PUNCT DE LUCRU 
 
 
 
 
RESPONSABIL TEHNIC 
CU EXECUłIA 

 
_________________________ 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

 
  ____ 

 
 
 
 

____ 
 
 
 

 
 

____ 
 
 

 
___ 

 
 
 
 

___ 
 
 
 
 
 

___ 
 
 

Operator economic,  
 ………………… 

 (semnătura autorizată ) 



  

  

MODEL SCRISOARE DE ÎNAINTARE                                                                   
FORMULARUL 15 

 
 
 
   

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităŃii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunŃului/invitaŃiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _________________________________________(denumirea contractului de 

achiziŃie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind 

garanŃia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 

documentaŃia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr 

de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoŃesc oferta. 

c) mostre, schiŃe după caz. 

Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinŃele. 



  

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

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

         (semnătura autorizată ) 
 



  

  
SOLICIT ĂRI DE CLARIFIC ĂRI 

 
  

 Către, 
_________________________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

 
 
 
Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziŃie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV 
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 

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

 
 

FaŃă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaŃi punctul dumneavoastră de vedere 
cu privire la aspectele menŃionate mai sus. 
 

 
 
 
Cu considerate,  

  
S.C.____________________ 

       ___________________________ 
        (adresa) 

 
……………………………………… 

(semnatura autorizată) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



  

 

 MODEL DE CONTESTAłIE 

 
Formular pentru persoane juridice 

 
Antet/contestator 
…………………………. 
 
 

 
 
 
 

CONTESTAłIE 
 
 

Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în 
…….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, 
reprezentată legal prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura 
de atribuire ........... a contractului de achiziŃie publică (obiectul contractului) ………………., 
organizată de autoritatea contractantă ……………………… (denumirea autorităŃii contractante) 
…….., având sediul în (adresa autorităŃii contractante) …………..........................., formulez 
prezenta: 

 
 

CONTESTAłIE 
 

prin care solicit  
anularea actului  
obligarea autorităŃii contractante de a emite un act 
obligarea autorităŃii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru remediere 

actului/actelor care afectează procedura de atribuire. 
………………………….. 
Se nominalizează actul/actele atacate. 

 
Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt : 
- în fapt ………………………………………….. 
 
- în drept ………………………………………. 

 
În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă: 
……………………… 
Data, 

Reprezentat legal (nume/prenume în clar) 
___________________ 



  

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________                                                                
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR 
REFERITOARE LA CONDIłIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECłIA MUNCII  

 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

_______________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
 

declar pe propria răspundere, in conformitate cu art. 34 alin. 2 din OrdonanŃa de urgenŃa 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  
ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si 
protectia muncii. 
 

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

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

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

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
 

 
 
 

                



  

 
 
 

Anexa nr. 3 
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

InseraŃi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, Ńară (rubrică facultativă, 
vezi instrucŃiunile) 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

NaŃionalitate(-tăŃi) (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

(rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

ExperienŃa profesională  

  

Perioada MenŃionaŃi separat fiecare experienŃă profesională relevantă, începând cu cea 
mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

FuncŃia sau postul ocupat  

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Tipul activităŃii sau sectorul 
de activitate 

 

  



  

EducaŃie şi formare  

  

Perioada MenŃionaŃi separat fiecare forma de învăŃământ şi program de formare 
profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucŃiunile) 

Calificarea / diploma obŃinută  

Disciplinele principale 
studiate / competenŃe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul în clasificarea 
naŃională sau internaŃională 

(rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) PrecizaŃi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaŃi a doua limbă 
maternă, vezi instrucŃiunile) 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba            

Limba            
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine 

  

CompetenŃe şi abilităŃi 
sociale 

DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
tehnice 

DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 



  

  

CompetenŃe şi aptitudini 
artistice 

DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Alte competenŃe şi aptitudini DescrieŃi aceste competenŃe şi indicaŃi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

Permis(e) de conducere MenŃionaŃi dacă deŃineŃi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

InformaŃii suplimentare IncludeŃi aici orice alte informaŃii utile, care nu au fost menŃionate anterior, 
de exemplu: persoane de contact, referinŃe etc. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

  

Anexe EnumeraŃi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucŃiunile) 

                                         

Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile codului penal că datele cuprinse în 
prezentul CV sunt corecte şi corespund realităŃii. 

  

  

  

  

 
 

  

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Contract de lucrări 
nr.______________data_______________ 

 
 
1. PărŃile contractante 
 

În temeiul OrdonanŃei de urgenŃă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

între 
 
......................................................................... denumirea autorităŃii contractante adresă 
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie 
............................................................................... reprezentată prin 
............................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcŃia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  
……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă 
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 
înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, 
bancă) ..........................................................................reprezentată prin 
............................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcŃia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte. 
 
2. DefiniŃii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preŃul contractului - preŃul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării  - locul unde executantul execută lucrarea; 
e. forŃa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părŃi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, 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 mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaŃiilor uneia din părŃi; 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
(se adaugă orice ce alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 



  

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 

 
 
 
 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preŃul contractului 
4.1- Executantul se obligă să execute lucrările..................................(denumirea lucrărilor), în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preŃul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de lucrări............................... (denumirea) . 
 4.3. - PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preŃul lucrărilor executate, 
plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăŃi, este de ........... lei /euro, din 
care T.V.A. ................ lei. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până 
la ………............... 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puŃin): 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) graficul de îndeplinire a contractului; 
d) graficul de plăŃi; 
e) garanŃia de bună execuŃie, dacă este cazul; 
f) angajamentul ferm de susŃinere din partea unui terŃ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părŃile înŃeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a 
contractului) 
 
7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanŃiei de bună execuŃie şi predarea 
amplasamentului, respectiv la data de ...... 
(se precizează data la care începe execuŃia contractului)  
 
8. ProtecŃia patrimoniului cultural naŃional  
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaŃiile dintre părŃi, ca 
fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
8.2 - Executantul are obligaŃia de a lua toate precauŃiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar 
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinŃa achizitorul despre această 
descoperire şi de a îndeplini dispoziŃiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. 



  

Dacă din cauza unor astfel de dispoziŃii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 
suplimentare, atunci, prin consultare, părŃile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuŃie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preŃul contractului. 

8.3 - Achizitorul are obligaŃia, de îndată ce a luat la cunoştinŃă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinŃa în acest sens organele de poliŃie şi comisia monumentelor 
istorice. 
 
9. ObligaŃiile principale ale executantului  
9.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să 
întreŃină............................................(denumirea lucrării) , în conformitate cu obligaŃiile asumate prin 
prezentul contract. 
9.2 - (1) Executantul are obligaŃia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenŃia şi promptitudinea cuvenită, în concordanŃă cu obligaŃiile asumate prin 
contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaŃia de a supraveghea lucrările, de a asigura forŃa de muncă, materialele, 
instalaŃiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute 
de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
9.3 - Executantul are obligaŃia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuŃiei lucrării, 
spre aprobare, graficul de plăŃi necesar execuŃiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuŃie.  
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranŃa 
tuturor operaŃiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuŃie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcŃii.  
(2) Un exemplar din documentaŃia predată de către achizitor executantului va fi Ńinut de acesta în 
vederea consultării de către InspecŃia de Stat în ConstrucŃii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie 
proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
(4) Executantul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia achizitorului, la termenele precizate în 
anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaŃiile convenite, 
desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să 
le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
9.5 - (1) Executantul are obligaŃia de a respecta şi executa dispoziŃiile achizitorului în orice 
problemă, menŃionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziŃiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecŃii, în scris, fără ca obiecŃiile respective să îl absolve de obligaŃia de a executa 
dispoziŃiile primite, cu excepŃia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziŃiilor prevăzute la alin.(1) determină 
dificultăŃi în execuŃie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 
pe cheltuiala achizitorului. 
9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faŃă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităŃii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuŃiei lucrărilor, survine o eroare în poziŃia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părŃi a lucrărilor, executantul are obligaŃia de a rectifica 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepŃia situaŃiei în care eroarea respectivă este rezultatul 



  

datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către 
proiectant, executantul are obligaŃia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte 
obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
9.7 - Pe parcursul execuŃiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaŃia: 

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

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

iii)  de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăŃilor 
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alŃi factori generaŃi de metodele sale de 
lucru. 
9.8 - Executantul este responsabil pentru menŃinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaŃiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepŃie a lucrării.  
9.9 - (1) Pe parcursul execuŃiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaŃia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau 
în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăŃile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaŃiilor, acŃiunilor în justiŃie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaŃia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
9.10 - (1) Executantul are obligaŃia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora 
de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanŃii săi; executantul va selecta 
traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât 
traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 
instalaŃiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 
astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înŃelege 
inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se 
înŃelege orice ambarcaŃiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinŃă. 
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaŃiilor sau altora asemenea, executantul are obligaŃia de a despăgubi achizitorul împotriva 
tuturor reclamaŃiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(4) Cu excepŃia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăŃirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaŃiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului.  
9.11 - (1) Pe parcursul execuŃiei lucrării, executantul are obligaŃia: 



  

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii)  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii)  de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 
de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reŃine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanŃie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaŃii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaŃiilor sale în perioada de garanŃie. 
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaŃiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcŃiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani) de la recepŃia lucrării şi, după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenŃă a construcŃiei, pentru viciile structurii de 
rezistenŃă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuŃie aferente execuŃiei 
lucrării. 
9.13 - Executantul 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.), sau cele legate de echipamentele, 
materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuŃia lucrărilor 
sau încorporate în acestea; şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepŃia 
situaŃiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor. 

 
10. ObligaŃiile achizitorului 
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preŃul convenit pentru execuŃia, 
finalizarea şi întreŃinerea ......................(denumirea lucrării). 
10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaŃia de a obŃine toate autorizaŃiile şi avizele 
necesare execuŃiei lucrărilor. 
10.3 - (1) Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia executantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeŃele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităŃi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 
amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităŃi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 
10.4 - Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia executantului întreaga documentaŃie 
necesară pentru execuŃia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele 
stabilite prin graficul de execuŃie a lucrării. 
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinŃă, căilor 
de circulaŃie şi a limitelor terenului pus la dispoziŃia executantului, precum şi pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
10.6 - Achizitorul are obligaŃia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 
zile de la notificarea executantului. 
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaŃii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziŃiile şi livr ările sale. 
 
11. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  



  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate 
prin contract într-o perioadă de …………zile, atunci achizitorul este îndreptăŃit de a deduce din 
preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preŃul 
contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaŃiilor)   
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod 
culpabil, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca 
această denunŃare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru 
executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunŃării unilaterale a contractului. 
 
 

 
Clauze specifice 

 
12. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
12.1 - Executantul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a contractului în cuantum de 
……..................... , pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea 
execuŃiei contractului.  
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanŃiei de bună execuŃie) 
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanŃiei de bună 
execuŃie. 
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaŃiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenŃii 
asupra garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru executantului, 
precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate.  
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie în termen de ….. de la 
executarea obligaŃiilor asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)  
12.5 - GaranŃia lucrărilor este distinctă de garanŃia de bună execuŃie a contractului 
 
 
13. Începerea şi execuŃia lucrărilor  
13.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 
(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuŃiei) 
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 



  

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuŃie şi să fie 
terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuŃie, se consideră 
date contractuale. 
(se precizează datele intermediare, dacă este cazul) 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 
execuŃie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuŃie. În cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuŃie a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de 
niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu 
îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăŃit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuŃiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaŃiile din anexele la contract. PărŃile contractante au obligaŃia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanŃilor lor atestaŃi profesional pentru acest 
scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuŃia din partea executantului şi dirigintele de şantier 
sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaŃia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităŃile legate de îndeplinirea obligaŃiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaŃia de execuŃie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuŃia lucrărilor, precum şi condiŃiile de trecere a 
recepŃiei provizorii şi a recepŃiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  
(2) Executantul are obligaŃia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 
aferentă acestora, revin executantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În 
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
13.5 - (1) Executantul are obligaŃia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaŃia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaŃiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaŃia de a dezveli orice parte sau părŃi de lucrare, la dispoziŃia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părŃi de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaŃiei de execuŃie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 
suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  
14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii)  condiŃiile climaterice excepŃional de nefavorabile; sau 



  

iii)  oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 
prin încălcarea contractului de către acesta, 
îndreptăŃesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuŃie a lucrărilor sau 
a oricărei părŃi a acestora, atunci, prin consultare, părŃile vor stabili: 
(1) orice prelungire a duratei de execuŃie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preŃul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul execuŃiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de 
la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt 
achizitorului. 
 
15. Finalizarea lucrărilor 
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de execuŃie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculează de la data începerii lucrărilor. 
15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaŃia de a notifica, în scris, achizitorului 
că sunt îndeplinite condiŃiile de recepŃie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepŃie. 
(2) Pe baza situaŃiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiŃiile pentru a convoca comisia de recepŃie. În cazul 
în care se constată că sunt lipsuri sau deficienŃe, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor şi deficienŃelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de 
recepŃie. 
15.3 - Comisia de recepŃie are obligaŃia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaŃia de execuŃie şi cu reglementările în vigoare. În 
funcŃie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepŃia. 
15.4 - RecepŃia se poate face şi pentru părŃi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcŃional.  
 
16. Perioada de garanŃie acordată lucrărilor 
16.1 - Perioada de garanŃie decurge de la data recepŃiei la terminarea lucrărilor şi până la recepŃia 
finală. 
16.2 - (1) În perioada de garanŃie, executantul are obligaŃia, în urma dispoziŃiei date de achizitor, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucŃie şi remediere a viciilor şi altor defecte a 
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaŃia de a executa toate activităŃile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaŃii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 
ii)  unui viciu de concepŃie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
părŃi a lucrărilor; sau 
iii)  neglijenŃei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaŃiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecŃiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare. 
16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), 
achizitorul este îndreptăŃit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 



  

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reŃinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
17. ModalităŃi de plată 
17.1 - Achizitorul are obligaŃia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la 
emiterea facturii de către acesta. PlăŃile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor 
legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată) 
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …………zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuŃiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanŃa, executantul va relua executarea lucrărilor 
în cel mai scurt timp posibil. 
17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra 
unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.  
(se precizează cuantumul avansului) 
17.4 - (1) PlăŃile parŃiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaŃie de lucrări provizorii, întocmită astfel 
încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaŃiile de lucrări provizorii achizitorul 
va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte 
scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a 
unor prevederi legale. 
(2) SituaŃiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 
(se precizează termenul) 
(3) PlăŃile parŃiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenŃează 
responsabilitatea şi garanŃia de bună execuŃie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepŃie a lucrărilor executate. 
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaŃiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită 
imediat. 
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepŃie finală nu va 
fi semnat de comisia de recepŃie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. RecepŃia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei 
de garanŃie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi 
condiŃionată de eliberarea certificatului de recepŃie finală. 
 
18. Ajustarea preŃului contractului2 
18.1 - Pentru lucrările executate, plăŃile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
18.2 - PreŃul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 
(se precizează formula de ajustare) 
 
19. Asigurări  
19.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaŃiile de 

                                                
2 Clauza se utilzează numai în cazul în care preŃul contractului nu este ferm 



  

lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanŃii împuterniciŃi să 
verifice, să testeze sau să recepŃioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către 
terŃe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va 
fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaŃia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliŃa sau 
poliŃele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaŃia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, 
poliŃele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaŃii plătibile 
prin lege, în privinŃa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu excepŃia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
achizitorului, a agenŃilor sau a angajaŃilor acestuia. 
 
20. SubcontractanŃi 
20.1 - Executantul are obligaŃia de a încheia contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi 
condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
20.2 - (1) Executantul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanŃii desemnaŃi. 
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor, dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preŃul contractului şi va fi 
notificată achizitorului.  
 
21. ForŃa majoră 
21.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
21.4 - 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. 
21.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
21.6 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. SoluŃionarea litigiilor 



  

22.1 - Achizitorul şi executantul 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 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ şi Industrie a României, fie de către instanŃele 
judecătoreşti din România.  
(se precizează modalitatea de soluŃionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunicări 
24.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
24.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiŃia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

PărŃile au înŃeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părŃi) 
 
 
 
 
  Achizitor,        Executant, 

.............................       (semnătură 
autorizată)  (semnătură autorizată)      
 LS     LS  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


