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FIŞA DE DATE A ACHIZIłIEI 
 
 
 
 

Contine informatiile specifice referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti 
interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii. 

Ofertantii au obligatia de a numerota si a semna fiecare pagina a ofertei, precum si 
de a anexa un opis al documentelor anexate ca prima pagina.  
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
Denumire:  MUNICIPIUL  ALBA - IULIA  
Adresă: Strada Calea MoŃilor nr. 5A  
Localitate: ALBA IULIA  
 

Cod 
poştal: 
510134 

łara: 
ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
Cosmin Buzgure - Şef Birou achiziŃii 

Telefon:0258-811993 

E-mail: achizitii@apulum.ro Fax:0258-811993 
Adresa de internet : www.apulum.ro 
Adresa autoritătii contractante: Alba Iulia, Strada Calea MoŃilor nr. 5A  
I.b  PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVIT ĂłI ALE AUTORIT ĂłII 
CONTRACTANTE 

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

agenŃii naŃionale 
 autorităŃi locale  
alte instituŃii guvernate de legea publică 

instituŃie europeană/organizaŃie 
internaŃională 

altele (specificaŃi) 

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

 energie 
 apă 
 poştă 
 transport 
 altele (specificaŃi)  –                         

Administratie publica  
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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) 
1.Alte informatii pot fi obtinute la adresa: Primaria municipiului Alba Iulia, Birou 
achizitii publice, strada Calea Motilor, nr.5A, camera 113, luni-vineri intre orele 08.00-
16.00, telefon 0258.811993, interior 234. 
2.Documentatia de atribuire se poate obtine : prin descarcare din SEAP  
(www.e-licitatie.ro) 
3.Operatorii interesati sa participe la procedura de atribuire pot obtine documentatia de 
atribuire in format electronic, pe suport CD, de la sediul autoritatii contractante in 
conditiile prevazute de articolul 62 si articolul 77 din OUG nr.34/2006, scop in care au 
dreptul de a trimite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare din 
modalitatile de comunicare indicate mai sus sau prin telefon, in acest din urma caz 
avand obligatia de a confirma solicitarea de participare in scris, in termen de cel mult 
24 de ore. 
1. Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 17.12.2009, ora 16.00 
2. Termen limită pentru raspunsul la solicitarile de clarificari: 18.12.2009, ora 16.00, 
sediul autoritaŃii contractante . 
Pentru a putea transmite solicitari de clarificari in legatura cu Documentatia de 
atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro): 
-ca operator economic conform prevederilor HG nr.1660/2006 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica prin mijloace electronice din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
-ca participant la procedura. 
Solicitarile de clarificari se vor completa exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari, 
iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara 
ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare  solicitata, intr-o perioada care 
nu trebuie sa depaseasca de regula 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de 
solicitari din partea operatorului economic. 
In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, 
punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea respectarii termenului 
mentionat mai sus, acesta din urma are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de 
clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea 
raspunsului face posibila primirea acestuia catre operatorii economici inainte de data 
limita de depunere a ofertelor. 
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta 
depusa in SEAP iar operatorii economici vor depune raspunsurile la clarificari si 
eventualele documente solicitate in SEAP, in format electronic. 
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3. Termenul limita pentru primirea ofertelor:   21.12.2009, ora 1500, SEAP 
4. Sedinta de deschidere a ofertelor: 22.12.2009, ora 1100, SEAP 
5. Comunicarea rezultatului procedurii: 29.12.2009 
6. Semnarea contractului: 04.01.2010, Sediul autoritatii contractante 
7. Dată intrare in vigoare a contractului: 04.01.2010 data semnării contractului de 
catre ambele parti. 
InstituŃia responsabilă  pentru soluŃionare contestaŃie: 
 
Denumire: C. N. S. C.  - CONSILIUL   NAłIONAL   DE   SOLUłIONARE   A 
CONTESTAłIILOR  

Adresă: Str. Stavropoleos  nr. 6 sector 3  
Localitate:  Bucureşti          Cod poştal: 030084         łara:România 
E - mail:                                                                    Telefon: 
(+4021)310.46.41   
 
Adresă internet:  www.cnsc.ro                       Fax: (+4021)310.46.42  

OfertanŃii pot utiliza căile de atac conform prevederilor cap. IX din O.U.G.34/2006 
publicată în M.O. partea I nr. 418/15 mai 2006,  cu modificările şi completările 
ulterioare. Odată cu transmiterea contestaŃiei către Consiliu sau cel târziu în următoarea 
zi lucrătoare datei transmiterii, contestatorul va înainta autorităŃii contractante, sub 
sancŃiunea nulităŃii contestaŃiei, o copie a acesteia şi a înscrisurilor prevăzute la alin. (1) 
art. 271 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, dacă acestea 
sunt disponibile. 

Denumirea instanŃei competente: Curtea de Apel Alba Iulia 
Adresă: Str. I.C. Bratianu  
Localitate: Alba Iulia Cod poştal:    510118             łara:   România 
E-mail:  Telefon: +40 0258 810289  
Adresa internet:   Fax: +40 0258 810286  

 
I.c.Sursa de finanŃare : 
Se specifică sursele de finanŃare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  

• Buget local 

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

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Elaborare documentatie tehnica : 

 -etapa a II-a : PT, PAC, verificare proiect 
 -etapa a III-a : asistenta tehnica 
 -etapa a IV-a : emitere certificat energetic 
pentru obiectivul : « CRESTEREA  PERFORMANTEI ENERG ETICE A OPT 

BLOCURI DE LOCUINTE CU 270 APARTAMENTE  
DIN MUNICIPIUL ALBA  IULIA »  
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II. 1.2) Denumire contract şi locul de  prestare  

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

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

Cumpărare                            
Leasing                            
Închiriere                  
Cumpărare în rate     

Categoria serviciului     
2A  
2B  
 

Principala locaŃie a lucrării    
 

Principalul loc de livrare 
 

Principalul loc de 
prestare: municipiul 
Alba Iulia 
Cod CPV: 71221000-3 
Servicii de arhitectura pentru 
constructii 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziŃie publică:                          
Încheierea unui acord cadru:     
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică : maxim  2 luni  pentru elaborarea 
documentatiei. 
II.1.5) Divizare pe loturi  
  da        nu  
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot                         Unul sau mai multe                         Toate loturile   

   II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate          DA                                         NU  
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Sunt specificate in Caietul de sarcini care face parte integrala din Documentatia 
de atribuire 

II.2.2) OpŃiuni (dacă există)         da        nu  
 
III. Condi Ńii specifice contractului  

III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la 
contract (după 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     

Negociere cu anunŃ de participare               
Negociere fără anunŃ de participare                                                            
Cerere de oferte                          
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Dialog competitiv                   Concurs de soluŃii                                      
IV.2)  Etapa finală de licitaŃie electronică       DA          NU     

IV.3) LegislaŃia aplicată (se completează cu legislaŃia în vigoare aferentă achiziŃiilor 
publice : 
1.Hotarare nr. 337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din OUG nr. 34/2006;  
2.Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 - text actualizat in baza Legii 337/2006  
3.Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;  
4.Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare    la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 
34/2006;  
5.Ordonanta de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,    a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;  
6.OrdonanŃă de urgenŃă nr. 94/2007 din 26/09/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea 
I nr. 676 din 04/10/2007 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei 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; 
7.Hotararea Guvernului nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin 
mijloace electronice. 

 

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 

V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului 
Declaratii privind eligibilitatea  
Solicitat         Nesolicitat  

CerinŃă obligatorie: prezentare Formular 1   sau 
certificat echivalent  din SECTIUNEA - 
Formulare. 

Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art.181 din OUG 34 /2006  
Solicitat         Nesolicitat  

CerinŃă obligatorie: prezentare Formular 2.Se va 
prezenta si dovada privind plata taxelor si 
impozitelor la bugetul general consolidat .  
Prezentarea Certificatului de atestare fiscală 
emis, de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Teritorială pentru persoanele juridice din 
România, in termen la data deschiderii ofertelor 
(formulare-tip eliberate de autoritatile 
competente). 
Prezentarea Certificatului  fiscal privind 
impozitele şi taxele locale pentru persoanele 
juridice din România emis cu maximum 30 zile 
înainte de termenul limită de depunere a 
ofertelor;  
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Documentele de mai sus se vor prezenta  in 
original sau copie legalizata . 
În  situaŃia  în  care  din  documentele  solicitate  
reiese  că  ofertantul  nu  este  eligibil  sau  se  
încadrează intr-una  din  situaŃiile  prevăzute  la  
art. nr. 181  din  O.U.G.  nr. 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare sau  are  
datorii, acesta  poate   fi  exclus  de  la  procedura  
pentru  atribuirea  contractului . 
Imputernicire de semnatura pentru 
persoana/persoanele autorizate sa semneze oferta 
, documentele ofertei si contractul. 
( Formularul nr. 13  ) . 
Pentru persoane juridice străine, acestea vor 
trebui să prezinte documente edificatoare prin 
care să se dovedească că şi-au îndeplinit 
obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuŃiilor către buget, date în faŃa unui notar, 
a unei autorităŃi administrative sau judiciare sau a 
unei asociaŃii profesionale care are competenŃă în 
acest sens. Respectivele documente vor fi traduse 
în limba română de către persoane autorizate.  

Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Cerinta obligatorie: - 
completarea formularului 3   din SECTIUNEA - Formulare . 
V.2) Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) 
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. În cazul în 
care acestea sunt semnate de către o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. 
Documentele emise într-o altă limbă decât româna, trebuie să fie însoŃite de traducerea 
autorizată în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnatură, menŃionat 
în clar numele întreg.Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, 
în cazul unei asocieri/consorŃiu, inclusiv fiecare subcontractor.   

Persoane juridice/ fizice române 
 

Cerinta obligatorie:  
Certificatul de inregistrare ; 
Certificat constatator in detaliu emis de Oficiul 
Registrului Comertului – original in raza caruia 
este situat sediul ofertantului, in original sau copie 
legalizata, emis cu cel mult 30 zile inainte de data 
limita de depunere a ofertei, din care sa se 
dovedeasca obiectul de activitate specific lucrarii 
ofertate  

Persoane juridice/fizice  străine Cerinta obligatorie : 
Persoanele juridice straine vor prezinta documente 
edificatoare pentru dovedirea eligibilitati – 
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eliberate de autoritati ale tarii de origine 
(certificate, caziere judiciare, alte documente 
echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a 
indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor 
si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul 
local in conformitate cu cerintele solicitate de 
autoritatea contractanta. 
Documentele vor fi prezentate in original sau copie 
legalizata, la care se va alatura traducerea 
autorizata si legalizata a acestora in limba romana. 
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica 
prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificari si completari ulterioare . 
Documentele vor fi prezentate in original sau 
copie, insotite de traducerea autorizata  si legalizata 
in limba romana. 

V.3) SituaŃia  economico-financiară                                   
InformaŃii privind  situaŃia 
economico-financiară 
Solicitat             Nesolicitat  

• Ultimul bilanŃ contabil vizat şi înregistrat de 
organele competente 

• Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani 
• InformaŃii generale – se va completa 

Formularul nr.4  
V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
InformaŃii privind  capacitatea 
tehnică 
 Solicitat         Nesolicitat  

4.1. EXPERIENTA SIMILARA 
- Lista principalelor prestari de servicii executate în 
ultimii 3 ani: Se va completa formularul nr. 5 din 
Sectiunea Formulare . 
-Se solicita certificat de atestare tehnico-
profesionala 
 - Fişã/fişe de informaŃii privind experienŃa 
similarã: se va completa Formularul nr. 5A din 
SecŃiunea Formulare 
Orice fişã referitoare la un contract încheiat cu un 
beneficiar/client trebuie sã fie însoŃitã, în copie, de 
contract, de Procesul verbal de recepŃie la 
terminarea lucrărilor si recomandarea 
beneficiarului. 
În situaŃia în care ofertantul a avut calitatea de 
subcontractant va prezenta : contractul de 
subantrepriză, lista lucrarilor executate si valorile 
acestora, procesul verbal de recepŃie la terminarea 
lucrării încheiat cu antreprenorul general ; procesul 
verbal de recepŃie la terminarea lucrării încheiat 
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între antreprenorul general si beneficiarul real al 
lucrării, precum si recomandarea acestuia. 
În cazul in care contractul conŃine clauze de 
confidenŃialitate, care împiedica prezentarea lui, 
ofertantul este obligat să prezinte paginile din 
contract din care sa rezulte părŃile contractante, 
obiectul contractului, durata contractului, preŃul 
contractului precum si pagina finala cu semnături. 
Executantul va face dovada încheierii si îndeplinirii 
in ultimii 3 ani, a cel puŃin 3  contracte de prestari 
servicii similare . 
4.2. RECOMANDĂRI 
Recomandãri din partea altor beneficiari/clienti. 
Se vor prezenta cel putin 3 recomandãri din partea  
altor beneficiari/clienti, cu referire la 
lucrari/servicii  similare celor solicitate in cadrul 
punctului de mai sus (Experienta similara). Clientii 
pot fi din tara sau strainatate. 
Recomandarea trebuie sã precizeze cel putin 
urmãtoarele aspecte: 
a) modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale 
pe parcursul derulãrii contractului respectiv; 
b) dacã pe parcursul derularii contractului au fost 
înregistrate : 
- neconformitãti care au condus la refaceri partiale 

sau totale de lucrãri; 
- cazuri de accidente tehnice produse din vina 

exclusivã a contractantului; 
-receptii amânate sau respinse din cauza 
nerespectãrii parametrilor de calitate. 
Se va completa Formularul nr. 5B  din cadrul 
Sectiunii Formulare. 
Recomandarile aferente lucrarilor executate in 
afara Romaniei se vor prezenta insotite de 
traducerea in limba romana, autorizata. 

  

InformaŃii privind subcontractanŃii 
 

Solicitat           Nesolicitat  

Se solicită completarea formularului 20   - 
prezentarea listei cuprinzând subcontractanŃii, a 
acordurilor de subcontractare. (daca este cazul) 

InformaŃii privind dotarea tehnica 
 
Solicitat           Nesolicitat  

Se va prezenta o declaraŃie pe propria răspundere 
privind dotarea tehnica minima aflata in 
proprietatea ofertantului pentru îndeplinirea 
contractului, in conformitate cu caietul de sarcini. 
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–Se va completa formular 7  
Informa Ńii privind personalul 
tehnic de specialitate. 
 

Solicitat           Nesolicitat  

DeclaraŃie care conŃine informaŃii privind numărul 
mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, 
asigurarea cu personal de specialitate, numărul si 
pregătirea cadrelor de conducere, precum si 
persoanele direct responsabile de îndeplinirea 
contractului.  
-Pentru personalul de conducere calificat propus 
pentru lucrare se vor prezenta diplome, certificate, 
atestate si dovada angajarii acestora la societatea 
ofertanta.  
Se solicita ca personalul angajat la realizarea 
contractului sa aiba: 
-cel putin 1 an experienta profesionala in 
realizarea de servicii similare 
-experienta in realizarea unor documentatii 
tehnice similare (cel putin 3 documentatii) 
-CV –uri anexate. 
Se va completa- formularul  8  

Informa Ńii privind asigurarea 
calităŃii 
Solicitat           Nesolicitat  

Se vor prezenta documente de cerificare a  
sistemului de management   al calităŃii ISO 
9001/2001 (sau echivalent); 

Standarde de protecŃia mediului 
 
Solicitat           Nesolicitat  

Certificat de atestare ISO 14001 pentru 
managementul de mediu sau alt document 
echivalent. 

Standarde de securitate şi sănătate 
în muncă 
Solicitat           Nesolicitat  

Certificat OHSAS 18001:2004 sau echivalent- 
pentru managementul SănătăŃii şi SecurităŃii 
OcupaŃionale 

IV.5) Informatii privind protectia 
muncii 
Solicitat           Nesolicitat  

Ofertantul va prezenta: 
-Declaratie pe propria raspundere privind 
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea 
si sanatatea in munca, se va completa Formularul 
9. Informatii detaliate privind aceste reglementari 
se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei si 
Egalitatii de Sanse. Ofertantul va face dovada ca pe 
parcursul indeplinirii contractului se vor respecta 
prevederile Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii 
in munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a HGR nr.1028/09.08.2006 privind 
cerintele minime de securitate si sanatate in munca, 
Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor 
Generale de Protectia Muncii, precum si celelalte 
acte normative conexe sau subsecvente. 
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Informatii detaliate privind reglementarile care sunt 
in vigoare la nivel national se refera la conditiile de 
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in 
munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de 
pe site-ul : 
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html 
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi 
prezentata de catre liderul asocierii. 

Modelul de contract 
Solicitat           Nesolicitat  

Modelul de contract se va semna si stampila 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  limba română  
VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile 
VI.3) GaranŃie de participare 
Solicitat         Nesolicitat  

Modul de constituire a garanŃiei pentru 
participare: garanŃia pentru participare la 
procedură se poate constitui prin una din 
următoarele forme: 
a) scrisoare de garanŃie bancară în favoarea 
autorităŃii contractante – Formular nr.10 
b) ordin de plată în contul autorităŃii 
contractante nr. 
RO89TREZ0025006XXX000175 deschis 
la Trezoreria municipiului Alba Iulia  
c) lichiditati la casieria autoritatii 
contractante 
Cuantumul garanŃiei de participare: 400 lei. 
Perioada de valabilitate a garantiei de 
participare: 60 zile 

VI.4) Informatii privind aplicarea 
procedurii de atribuire 

Procedura de cerere de oferte se va aplica 
integral prin mijloace electronice. 
In acest sens, numai operatorii economici 
inregistrati in SEAP au dreptul de a 
transmite/depune oferta, conform 
prevederilor art.16 din HG nr.1660/2006. 

VI.5) Modul de prezentare si transmitere a 
ofertei si a documentelor care insotesc 
oferta 

-Operatorii economici au dreptul de a 
transmite oferta numai in format 
electronic si numai pana la data limita 
stabilita pentru depunerea ofertelor, in 
conditiile prevazute de art.17 din HGR 
nr.1660/2006; 
-Astfel, cu exceptia documentelor expres 
indicate in prezenta documentatie, toate 
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documentele prin care oparatorii 
economici demonstreaza indeplinirea 
cerintelor stabilite in cadrul Cap.V-
Criterii de calificare si/sau selectie, 
propunerea tehnica, precum si 
documentele care insotesc oferta, asa cum 
sunt acestea enumerate mai jos, se 
transmit in conformitate cu solicitarile 
autoritatii contractante, prin SEAP, in 
format electronic. 
-Propunerea financiara se va completa in 
SEAP la rubrica “Oferta” special prevazuta. 
-Documentele eliberate de terti se vor 
prezenta scanate si semnate de catre 
ofertant, pe proprie raspundere, cu 
mentiunea “conform cu originalul”. 
 
-Impreuna cu propunerea tehnica si 
propunerea financiara se vor mai depune si 
urmatoarele documente: 
     -Opisul continand indexul documentelor 
depuse cu precizarea numarului paginii 
unde se regaseste fiecare document, 
    -Documentele de calificare solicitate, 
    -Scrisoarea de inaintare (cu referire la 
dovada constituirii garantiei de participare) 
– formular 12 
    -Dovada privind constituirea garantiei 
de participare sau ordin de plata, cu 
conditia confirmarii acestora de catre banca 
pana la data deschiderii ofertelor. 
 

VI.6) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnicã se va elabora in 
conformitate cu prevederile caietului de 
sarcini. 
Graficul de executie al serviciilor se va 
prezenta atat fizic cat si valoric: se va 
completa Formularul nr. 6 din Sectiunea 
Formulare 
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VI.6) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Operatorul economic trebuie să prezinte 
modelul indicat (Formularul de ofertă – 
Formularul 10B), completat corespunzător. 
Acesta reprezintă elementul principal al 
propunerii financiare. 
Propunerea financiară, va conŃine, 
conform formularului de ofertă, valoarea 
totală pentru:  
1.Elaborarea documentaŃiei tehnice faza 
Proiect tehnic + caietele de sarcini + 
detalii de executie + PAC  
2. Asistenta tehnica pe perioada executiei 
lucrarilor;  
3. Întocmirea certificatului enrgetic 
certificatului energetic. 
Propunerea financiara se va exprima in lei si 
euro. Data pentru care se determinã 
echivalenta leu/euro: 1euro = 4,2249 lei 
comunicat de BNR in ziua de 09.12.2009. 

VI.8) Modul de prezentare a ofertei 
 

a)Consideratii generale: 
-adresa la care se depune oferta: SEAP 
(www.e-licitatie.ro) 
-data limită pentru depunerea ofertei, 
21.12.2009 , ora 15.00. 
-operatorul economic trebuie sa ia toate 
masurile astfel incat oferta sa fie transmisa 
in SEAP numai in format electronic si 
numai pana la data limita de depunere a 
ofertelor asa cum este aceasta evidentiata in 
cadrul anuntului de participare 
-riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta 
majora, cad in sarcina operatorului 
economic 
-ofertele depuse la o alta adresa decat cea 
stabilita in cadrul invitatiei de participare 
sau dupa expirarea datei pentru depunere 
vor fi respinse din cadrul procedurii si, dupa 
caz, se returneaza nedeschise 
-in cazul documentelor emise de 
institutii/organisme oficiale abilitate in acest 
sens, documentele respective trebuie sa fie 
semnate si parafate conform prevederilor 
legale. 
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b)Modificarea/retragerea ofertei: 
-orice operator economic are dreptul de a-si 
modifica sau de a-si retrage oferta numai 
inainte de data limita stabilita pentru 
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare 
scrisa in acest sens 
-in cazul in care ofertantul doreste sa 
opereze modificari asupra ofertei deja 
depuse, acesta are obligatia de a asigura 
transmiterea modificarilor respective de 
catre autoritatea contractanta pana la data 
limita pentru depunerea ofertelor 
-pentru a fi considerate parte a ofertei deja 
depuse, modificarile trebuie prezentate in 
conformitate cu prevederile prezentei 
Documentatii de atribuire, cu amendamentul 
ca in antetul fiecarui document prin care se 
modifica un document deja transmis se va 
inscrie in mod obligatoriu mentiunea 
„Modificari” 
-operatorul economic nu are dreptul de a-si 
retrage sau de a-si modifica oferta dupa 
expirarea datei limita stabilite pentru 
depunerea ofertelor, sub sanctiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru 
atribuirea contractului si executarea 
garantiei de participare.                                                                                              
 

VI.7) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica 
sau de a-şi retrage oferta numai înainte de 
data limită stabilită pentru depunerea ofertei 
şi numai printr-o solicitare scrisă în acest 
sens. 
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze 
modificări în oferta deja depusă, acesta are 
obligaŃia de a asigura primirea şi 
înregistrarea modificărilor  respective de 
către autoritatea contractantă până la data 
limită pentru depunerea ofertelor.  
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau 
de  a-şi modifica oferta după expirarea datei 
limită stabilite pentru depunerea ofertelor, 
sub sancŃiunea excluderii acestuia de la 
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procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziŃie publică şi a pierderii  garanŃiei 
pentru participare. 

VI.8) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 
22.12.2009, ora 11.00,  
-locul deschiderii ofertelor: SEAP  
(www.e-licitatie.ro) prin accesarea 
informatiilor incarcate de operatorii 
economici in SEAP, de la sediul autoritatii 
contractante – Primaria Alba Iulia, Calea 
Motilor, nr.5A. 
-in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor 
nu va fi respinsa nicio oferta, cu exceptia 
celor care se incadreaza intr-una din 
urmatoarele situatii: 
      -au fost depuse dupa data si ora limita de 
depunere sau la o alta adresa decat cele 
stabilite in anuntul de participare 
/documentatia de atribuire 
     -nu sunt insotite de garantia de participare 
astfel cum a fost solicitata in documentatia 
de atribuire. 
 
-In conformitate cu prevederile art.33 alin 
(5) din HGR nr.925/2006, trasabilitatea 
actiunilor din timpul sedintei de deschidere a 
ofertelor se asigura implicit de SEAP. 
  

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE :  
Pretul cel mai scazut 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
VII.1 Ajustarea  preŃului 
contractului  
          DA         NU       

PreŃul contractului de achiziŃie publică este ferm pe 
toata perioada de derulare a contractului. 

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

GaranŃia de bună execuŃie este de 10 % din valoarea 
contractului de lucrari, fara TVA. 
Modul de constituire a garantiei de buna executie : 
-Scrisoare de garantie bancara de buna executie : 
aceasta trebuie depusa la contract in original si 
constituie anexa la contract, sau 
-Retineri succesive din facturile partiale prezentate. 
In acest caz, contractantul are obligatia de a 
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deschide un cont la dispozitia autoritatii 
contractante, la o banca agreata de ambele parti. 
Suma initiala care se va depune in contul astfel 
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din 
valoarea contractului fara TVA. Autoritatea 
contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin 
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite 
contractantului pana la concurenta sumei stabilite 
drept garantie de buna executie. 
  

Precizări În conformitate cu prevederile articolului 16 (2) din 
Legea nr.346/2004  privind stimularea înfiinŃării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
publicată în Monitorul Oficial  nr. 681 din 29 iulie 
2004, acestea  beneficiază de o reducere de 50%  
pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de 
garanŃia pentru participare şi de garanŃia de bună 
execuŃie, cerute în achiziŃiile publice de produse, 
lucrări şi servicii. 
Se va completa formularul 11 din scŃiunea 
Formulare. 
Documentatia de atribuire este disponibila in 
SEAP sau poate fi achizitionata de la Primaria 
municipiului Alba Iulia, cam.113, incepand cu 
data de 10.12.2009. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMAR, 
Mircea HAVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avizat:  SILVIA MOLDOVAN Director executiv   
Verificat:COSMIN BUZGURE Şef birou achiziŃii   
ntocmit: OARGA MAGDALENA Consilier birou achizitii   

 
1 

F – 13.2 - 25 
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SECłIUNEA IV 
 

FORMULARE 

 
 

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

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

1. Formular 1 

2. Formular 2 

3. Formular 3 

4. Formular 4 

5. Formular 5 

6. Formular 6 

7. Formular 7 

8. Formular 8 

9. Formular 9 

10. Formular 10 

11. Formular 10B – Anexa 10/1 

12. Formular 11 

13. Formular 12 

14. Formular 13 

15. Formular 14 

16. Formular 15 

17. Formular 16 

18. Formular 17 

19. Formular 18 

20. Formular 19 

21. Formular 20 

22. Formular 21 
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         FORMULAR  1 

Operator economic 
 ................................  
<denumirea/numele> 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, 

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

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

 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de _____________________(se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnătură autorizată) 
 



 

20 
 

 
FORMULAR 2 

 

Operator economic 
 ................................  
<denumirea/numele> 
 
 
                                             

DECLARAłIE 
privind neîncadrarea în situa Ńiile prev ăzute la art. 181 din 

Ordonan Ńa de Urgen Ńă a Guvernului nr. 34/2006 
 

   Subsemnatul(a) ................................................................................. (denumirea, numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de (se 
menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect  
........................................................................... (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării şi codul CPV), la data de ................................ (zi/lună/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 până la data solicitată 
................................; 

 
d) în ultimii 2 ani, mi-am îndeplinit în totalitate şi în mod corespunzător obligaŃiile contractuale şi nu  

am produs  prejudicii beneficiarilor noştri; 
  

      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 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
    ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
                                                                 Operator economic, 

 
                                                            ......................................... 
                                                     (ştampilă şi semnătură autorizată) 
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FORMULAR 3 

Operator economic 
  ................................  
<denumirea/numele> 
 
                              DECLARAłIE  PRIVIND  CALITATEA  DE PARTICIPANT  LA  PROCEDU RĂ 
 
       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 “Titlu” – LOT <XX>, având ca obiect 
............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. 
(zi/lună/an), organizată de Autoritatea Contractanta.........................................., particip şi depun ofertă: 
□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine >. 
□ ca subcontractor 
       (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.  
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti 
membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si 
sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, ca executia contractului, inclusiv 
platile constituie responsabilitatea membrului conducator si ca toti membrii asocierii in 
parrticipatiune/consortiului se obliga sa ramina in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei 
contactului 
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor SecŃiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de 
interese din OrdonanŃa 34/2006, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un potenŃial conflict de 
interese sau alte relaŃii asemănătoare cu ceilalŃi candidaŃi sau alte părŃi implicate in procedura de 
atribuire in timpul depunerii ofertei; 
5. 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.) 
   6. 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. 
    7. 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. 
    8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Autoritatii Contractante.........................,  cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]                                                   
    

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

                                                                  (ştampilă şi semnătură autorizată) 
 

 
Î 
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FORMULAR 4 

        Operator economic 
       ................................  
      <denumirea/numele> 
 
 

 
DECLARAłIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI ŞI PROFITUL 

 
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 mai jos sunt reale.  
TIPUL COMPANIEI: 

ONG  DA       NU       
(ORGANIZAłIE 
NONGUVERNAMENTALĂ) 

 
1. Denumirea / numele  
2. Abreviere 
3. Adresa : 
4. Cod Postal: 
5. łara 
6. Telefon: 

     Fax: 
     Telex: 

E-mail: 
7. Codul unic TVA*: 
8. Locul Înregistrării: 
9. Data Înregistrării: 
10. Numarul de Înregistrare**: 
11. Obiectul de activitate, pe domenii: 
12. Cifra de afaceri şi profit pe ultimii 2 ani***: 

Anul 
Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 
([moneda]) 

Profit anual la 31 
decembrie 
([moneda]) 

Cifra de afaceri 
anuală 

la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

Profit anual la 31 
decembrie 

(echivalent euro) 

1. 
2006 

    

2.                    
2007 

    

3.                    
2008 

    

Media anuală:     
Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]     
 
            Ofertant, 
……....……………………….. 
     (semnătură autorizată) 
 
* puteti verifica validitatea la adresa pentru firmele din cadrul UE; 
** - vă rugam ataşati o copie a certificatului unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia; 
***- vă rugam să ataşaŃi copii ale bilanŃului înregistrat la administraŃia financiară pe anii 2006, 2007 şi 
2008; 
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FORMULAR 5 

Operator economic 

................................  
<denumirea/numele> 

 
 
 
 

DECLARAłIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PREST ĂRI 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)  
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Nr. 
Crt. 

Entitate 
Legală 

Obiectul 
Contractului 

Cod 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului / 

clientului şi Adresa 

Calitatea 
Furnizorului 

*) 

PreŃ 
total 

contract 

Procent 
îndeplint 

de 
furnizor 

(%) 

Cantitate Perioada 
de derulare 

a 
contractului 

**) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
          
1.          

 
2.          

 
 
  

Candidat/ofertant, 

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

(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 data de finalizare a contractului.  
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ANEXĂ FORMULAR 5A  

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

EXPERIENłĂ SIMILARĂ* 
 
 
    1. Denumirea şi obiectul contractului: 
        Numarul şi data contractului: 
 
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
        Adresa beneficiarului/clientului: 
        łara: 
 
    3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
       (se bifează opŃiunea corespunzatoare) 
 
    [] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaŃie) 
 
    [] contractant asociat 
 
    [] subcontractor 
 
    4. Valoarea contractului                            exprimată în moneda                                 
exprimată în  
                                                                      în care s-a încheiat contractul                   
echivalent euro 
                                                                                 ....                                                            
.... 
 
Natura şi cantitatea de bunuri furnizate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante 
prin care ofertantul/candidatul îşi susŃine experienŃa similară: 
Se va ataşa recomandare din partea beneficiarului / clientului 
 
Candidat/ofertant, 
..................... 
(semnatură autorizată) 
----------------- 
    
 
 *) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate,  prin 
prezentarea contractului respectiv. 
 
 
Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]   
 Ofertant,……....……………………….. 
                                                                                                        (semnatură autorizată)   
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ANEXĂ FORMULAR 5B  

 
 
 

SCRISOARE DE RECOMANDARE 
 
 
 

Nume societate beneficiară........................ 
Adresa:........................................................ 
Telefon: ..................................................... 
Fax: ........................................................... 
e-mail: .......................................................  
 
În atenŃia ……………………………………… 
 

 
 

În calitate de beneficiar al serviciilor prestate de către .................................................. ………           
(ofertant/ expert) aş dori, prin prezenta, să exprim .........................(calificativul acordat firmei/ 
expertului) pentru activitatea depusă în cadrul proiectului/ contractului, respectiv pentru 
îndeplinirea urmatoarelor sarcini  ............................................................................... 
În baza competentei şi profesionalismului de care a dat dovadă, recomandam fără rezerve, 
oricarei organizatii, serviciile .....................................................( ofertantului/ expertului).   
 
Comentarii: (se lasă la latitudinea celui care recomandă) 
 
 
     Data 
 
……………….. 
 

Beneficiar,  
 .......................................... 
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                                                                                                             FORMULARUL 6 

  

Operator economic 

................................  
<denumirea/numele> 

 

 

 

GRAFIC DE TIMP PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 

 

Numele 1) Func Ńia Sarcina 
(raport ări 
solicitate) 

Ziua/ 
săptămâna / 

luna 

Numarul de zile/ 
săptămâni /luni 

 1 2 3  
1.    total 1 
2.    total 2 
...    total ... 

 

    

 

Denumirea 
activit ăŃii 

Numarul de 
persoane 

aferente fiecarei 
activitati 

Ziua/ 
săptămâna/ 

luna 

Numarul de zile/ 
săptămâni/luni 

 1 2 3  
1.   total 1 
2.   total 2 
...   total ... 
 

          Ofertant, 

……………………………….. 

(semnătură autorizată) 

 

PRECIZĂRI PENTRU ÎNTOCMIREA FORMULARULUI: 

1. Se va descrie metodologia şi planul de lucru conceput pentru prestarea serviciilor ; 

2. Se vor descrie activităŃile şi sarcinile concrete care vor fi încredinŃate în vederea îndeplinirii 

contractului, precum şi graficul de timp prevazut pentru finalizarea activităŃilor şi sarcinilor 

respective ; 

3. Alte informaŃii semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 
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FORMULAR 7 

Operator economic 

................................  
<denumirea/numele> 
 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND DOTĂRILE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC 
PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

 
 

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

 
 

                 
         Operator economic, 

                                      
                    ………… ………………. 
                                                                             

                      (semnătură autorizată ) 
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         Anex ă la Formularul 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
cuprinzând dotările disponibile pentru realizarea contractului de servicii 

 
 

 
Forma de deŃinere Nr.crt. Denumire 

utilaj/echipament/instalaŃie 
U.M. Cantitate 

Proprietate Chirie 
1.      
2.      
 
 
      
* listă privind dotăriile; 
* actul de proprietate ce face dovada deŃinerii spaŃiului de desfăşurare a managementului 
proiectului (proprietate sau închiriat)  

Operator economic, 
…….........………………. 
(semnătură autorizată ) 
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Formular 8 
 
Operator economic           
  
   . ….............................  
    (denumirea/numele)  
 

DECLARAłIE 
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 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.  
     

 
*)  în cazul în care oferta este depusă de o asociaŃie de operatori economici, datele înscrise în acest 
tabel trebuie să reprezinte datele despre personalul angajat furnizate de fiecare companie 
participanta.. 
**) Se precizează numărul personalului angajat care lucrează în domeniile: 
(În cazul solicitării)  
    Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică, în original şi semnate individual.  
 
    Data completării …...........................  

 Anul <2006> Anul <2007> Anul <2008> 
 Nr. total Nr 

angajaŃilor 
care 
lucrează în 
domenii 
relevante 
pentru 
proiect ** 

Nr. total Nr angajaŃilor 
care lucrează în 
domenii 
relevante pentru 
proiect ** 

Nr. total Nr angajaŃilor 
care lucrează 
în domenii 
relevante 
pentru proiect 
** 

Personal angajat *       
        Din care personal de 
conducere 

      

        Din care personal 
permanent 

      

Ponderea personalului 
pernamanent din numărul 
total al personalului 
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      FORMULAR  9  

Operator economic 

................................  
<denumirea/numele> 
 

 
SĂNĂTATE ŞI PROTECłIA MUNCII 

 
 
 
 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 
reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere 
ca ma angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 
regulile obligatorii referitoare la condiŃiile de muncă şi de protecŃie a muncii, care sunt în 
vigoare în România. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am Ńinut cont de 
obligaŃiile referitoare la condiŃiile de muncă şi de protecŃie a muncii şi am inclus costul pentru 
îndeplinirea acestor obligaŃii. 
 
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(nume şi prenume)____________________, (semnătură şi ştampliă), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
         
 

OFERTANTUL 
..........................................                      
(denumirea/numele) 
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                                                                                                                         FORMULAR  10 
 

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

 
SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ 

pentru participare cu ofert ă la procedura de atribuire a contractului de achizi Ńie 
public ă 

 
   Către ....................................................... 

         (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 
 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................. (denumirea 
contractului de achiziŃie publică), noi .................................................. (denumirea băncii), 
având sediul înregistrat la ........................................................................... (adresa băncii), ne 
obligăm faŃă de ...................................................... (denumirea autorităŃii contractante) să 
plătim suma de ............................ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca 
aceasta să aibă obligaŃia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiŃia ca în cererea sa, 
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 
existenŃei uneia sau mai multora dintre situaŃiile următoare: 
 
  a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
   
 b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... 
(denumirea/numele) nu a constituit garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a 
ofertei; 
   
 c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... 
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de 
valabilitate a ofertei. 
 
 
Prezenta garanŃie este valabilă până la data de .......................................... . 
 
 
Parafată de Bancă ................ (semnătură autorizată) în ziua .... luna .... anul .... . 
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FORMULARUL 11 
  
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARAłIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria într eprinderilor micii şi mijlocii 

I. Date de identificare a întreprinderii 
 
Denumirea întreprinderii  
____________________________________________________________________ 
Adresa sediului social  
____________________________________________________________________ 
Cod unic de înregistrare 
____________________________________________________________________ 
Numele şi funcŃia 
____________________________________________________________________  
(preşedintele consiliului de administraŃie, director general sau echivalent) 
II. Tipul întreprinderii 
 
IndicaŃi, după caz, tipul întreprinderii: 
 
Întreprindere autonom ă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 
situaŃia economico-financiară a întreprinderii solicitante.  
Întreprindere partener ă  
Întreprindere legat ă  
  
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria î ntreprinderii 1  
ExerciŃiul financiar de referinŃă2 

Numărul mediu anual  
de salaria Ńi 

Cifra de afaceri anual ă netă 
(mii LEI/mii €)  

Active totale  
(mii LEI/mii €)  

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

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

 
Semnătura _______________________________________________ 
      (numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)  
       
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraŃie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea.  
 
      Data întocmirii ...........................  
      Semnătură .................................  
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FORMULAR 10B 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului  

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

cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, 
reprezentând  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
________________ euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de      
 (suma in litere si in cifre)                                               

 
_________________________lei. 
            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, în cazul în care ofertă noastră este stabilită caştigătoare, să 
prestam serviciile în graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam să mentinem această ofertă valabila pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata în litere şi cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

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

5. Alături de oferta de bază: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifează opŃiunea corespunzătoare) 

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

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

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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FORMULAR  12 

Nr. .......... / …………………. 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către: Autoritatea contractantă………………………………………………… adresa  
 
Ca urmare a anuntului de participare aparut în  SEAP  nr. ……..…... din 
…….........................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ...................... 
.................................................................................................................................................... 
Noi ……………………………..................................…………................................... vă 
transmitem alăturat urmatoarele: 
1. Documentul ..............................................…..… privind garanŃia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia de atribuire; 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, un exemplar original şi 3 copii în limba 
română, conŃinănd: 
a) oferta; 
b) documentele care însoŃesc oferta. 
Avem speranŃa că oferta noastra este corespunzătoare şi vă satisface cerintele 
dumneavoastră. 
 
Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA] 
 
Cu stimă, 
[Nume ofertant], 
……........................... 
(semnătură autorizataă) 
 
Înregistrată la sediul autorităŃii contractante (..................., România)                                   
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FORMULAR 13 
 
            Ofertant, 
________________________ 
      (denumirea/numele) 
 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 
 

Oferta trebuie să fie însoŃita de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a 
semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a 
contractului de achiziŃie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în 
conformitate cu formatul Ńării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât 
semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere 
autorizată în limba româna va însoŃi orice împuternicire într-o altă limbă. 

În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze 
operatorul economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toŃi 
reprezentanŃii cu drept de semnătură ai partenerilor. 
 
 
 
Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular. 
 
 
 
Numele în Clar: _____________________________________________________ 
 
Semnătura: _____________________________________________________ 
 
În calitate de: _____________________________________________________ 
 
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________ 
                                                                                       (denumire/nume operator economic) 
Data :[ZZ.LLLL.AAAA] 
 
 



  
 
 

 

 
 FORMULAR 14 

 
 
                 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 prevazute în contractul de achiziŃie 
publică mai sus menŃionat. Plata se va face în termenul menŃionat în cerere, fără nici o altă 
formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 
Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parŃile 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 garanŃie îşi 
pierde valabilitatea. 
 
Parafată de Bancă _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 
 
              

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
FORMULAR 15 

OPERATOR  ECONOMIC: 
……………………………… 
  (denumirea/numele) 

 
 
 

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI 
 
 

Către, 
_________________________________ 

(denumire autoritate contractantă) 
 
 
Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de 
                              (tip procedură) 
achiziŃie publică ______________________________________________________ 
___________________________________– COD CPSA/CPV ________________, vă adresăm 
următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 
1.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________. 
2.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________. 
3.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________. 
 
 
FaŃă de cele de mai sus, vă rugam să ne prezentaŃi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la 
aspectele menŃionate mai sus. 
 
 
 
 
Cu consideratie, 
 
 
 
S.C._________________________________________ 
                                   (adresa) 
 
 
 
……………………………………… 
(semnătură autorizată) 

 
 
 

 
 



  
 
 

 

 
 
 
 

FORMULAR 16 
 
Antet/contestator 
…………………………. 
 
 

CONTESTAłIE 
(formular pentru persoane fizice) 

 
Subscrisa ………………………….cu sediul în…………………cod unic de înregistrare……… 
………reprezentată legal prin…………………………………în calitate de ofertant/candidat la 
procedura de atribuire a contractului de ……….organizată de autoritatea contractantă 
…………………………….. având sediul în…………………………….. 
Contest decizia autorităŃii contractante………………………………………pe care o consider 
nelegală. 
 
Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt : 
- în fapt………………………………………….. 
- în drept :………………………………………. 
În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă ; 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
Semnătura 
 
(nume/prenume în clar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

FORMULAR 17 
 
 
Antet/contestator 
…………………………. 
 
 
 

CONTESTAłIE 
(formular pentru persoane juridice) 

 
Subsemnatul ……….……………………………………….cu domiciliul în……………………… 
…………. în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ………. 
organizată de autoritatea contractantă ……………………………..avand sediul în…………… 
Contest decizia autorităŃii contractante………………………………………pe care o consider 
nelegală. 
 
 
Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt : 
- în fapt………………………………………….. 
- în drept :………………………………………. 
În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă; 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
Semnătura/ştampila 
 
reprezentat legal 
 
(nume/prenume în clar) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
          FORMULAR 20 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 
SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

 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 înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ..........................................................................  
  (denumirea şi adresa autoritaŃii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraŃie este valabilă până la data de ……………………………………………………...... 
      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
            Operator, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                               
             (semnatura autorizată ) 

         



 

 

 
 

 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

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

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură 

    
    
    
            

    
 
 
 

                                                                                                                                                                                                               
      Operator economic, 

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

            
   (semnatura autorizată) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          FORMULAR 21 
 

 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

 
 
 
 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ 
_______________________      privind executia ________________________________ 
 (denumire autoritare contractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
 
1. Parti contractante:  
 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                                                     
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director 
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului:  
 
Art.1.  _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 
 

1. ____________________ 
2. ____________________. 

 
Art.2.  Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                         (lucrari,produse,servicii) 
Art.3.  Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 
                                                                                                (lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 
      (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                          (denumire autoritare contractanta) 
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu  
                                                    (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.5.  Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii  
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. 
                                                                                        (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
Art.6 . Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii:  
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                              (lucrarilor, produselor, serviciilor) 



 

 

 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in 
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
____________________           nerealizata la termen. 
 (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe 
care contractantul le are fata de investitor conform    
contractului________________________________. 
                                                                                                                             (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                                   (subcontractant)   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                
SECłIUNEA V 

 

Contract de servicii  

” 

 
 
 

Contract de servicii  
Nr. __________ / __________ 2009 

 
 
1. În temeiul OrdonanŃei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziŃie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2009, s-a 
încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
 
    între 
 
Autoritatea Contractanta, Municipiul Alba Iulia , adresa sediului Calea Motilor, nr.5A, cod 
postal 510134, Alba Iulia, judeŃul Alba telefon/fax 0258811993, cod fiscal 4562923, cont, 
_______________ in Trezoreria Alba Iulia  reprezentata prin Mircea HAVA, Primar al 
Municipiului Alba Iulia, in calitate de achizitor, pe de o parte, 
 
    şi 
 
S.C. __________________________________________ , adresa __________________, 
nr.________ , cam.______________, cod ____________, Alba telefon/fax:___________, 
număr de înmatriculare ________________, reprezentat prin ______________ , având 
funcŃia de _____________, în calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Defini Ńii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi prestator - părŃile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităŃi a căror prestare face obiect al contractului; 
e. produse - echipanientele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaŃia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate, conform contractului; 
f. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greselii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revoluŃii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci 
enunciativa. 
Nu este considerat forta 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; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 



 

 

vor include forma de plural şi 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 
specifica în mod diferit. 
 
Clauze obligatorii  
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de elabo rare documentatie tehnica 
pentru obiectivul” Cresterea performantei energetic e a opt blocuri de locuinte cu 270 
apartamente din municipiul Alba Iulia” în perioada /perioadele convenite şi în conformitate 
cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 
 
5. PreŃul contractului 
5.1 PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 
conform graficului de plati este următorul. 
 
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de .... luni, începând de la data de ................... . 
 
6.2. Prezentul contract încetează sa producă efecte la data de _____________ 
 
7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe, la data de ________________ 
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
Caietul de sarcini,  
     Oferta tehnică, 
     Oferta financiară, 
    Anexe. 
 
9. Obliga Ńiile principale ale prestatorului 
9.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele şi sau performanŃele 
prezentate în propunerea tehnica, anexa la contract. 
9.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnica. 
9.3 - Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricăror: 
                     i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de 
echipamentele,materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legatura cu produsele achiziŃionate, şi 

                    ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepŃia 
situaŃiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor. 

 
 
10. Obliga Ńiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în 
termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obliga sa plătească preŃul către prestator în termenul convenit de la 
emiterea facturii de către acesta. PlăŃile în valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor 
legale. (se precizează termenul de plata de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de 
plata). 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia 



 

 

de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăŃii. Imediat 
ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 
posibil. 
 
11. Sanc Ńiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga Ńiilor 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-şi execute 
obligaŃiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preŃul 
contractului, ca penalităŃi, o suma echivalenta cu o cota procentuală din preŃul contractului. 
(cota procentual ă pentru fiecare zi de întârziere, pân ă la îndeplinirea efectiv ă a 
obliga Ńiilor este 0,1 %) 
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 plati, ca penalităŃi, o suma 
echivalenta cu o cota procentuală din plata neefectuata. 
(cota procentual ă pentru fiecare zi de întârziere, pân ă la îndeplinirea efectiv ă a 
obliga Ńiilor este 0,1 %) 
11.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în 
mod culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi 
de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitonil isi rezerva dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urma da faliment, cu 
condiŃia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acŃiune sau 
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data denunŃării unilaterale a 
contractului. 
 
Clauze specifice  
 
12. Garan Ńia de buna execu Ńie a contractului 
12.1 – Ofertantul câştigător are obligaŃia de a constitui garanŃia de bună execuŃie în termenul 
prevăzut în anexa la formularul de ofertă. Contractantul va deschide un cont la dispoziŃia 
autorităŃii contractante şi la o bancă agreată de ambele parŃi, iar suma iniŃială care se 
depune nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preŃul contractului, reŃinerile succesive 
ulterioare fiind în procent de 4,5% din valoarea prestaŃiilor recalculate corespunzator 
acceptării de catre Organismul Intermediar  a fiecărei cereri de rambursare.  
În cazul ofertanŃilor din categoria întreprinderilor Mici şi Mijlocii ( facând dovada în acest sens 
prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004 ), garanŃia de  bună execuŃie 
se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat şi se va prezenta în original , anexată 
scrisorii de înaintare, la depunerea ofertei . 
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garanŃia pentru participare şi sa emita ordinul de 
începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanŃiei de 
buna execuŃie. 
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de buna execuŃie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu isi executa, executa cu întârziere sau executa 
necorespunzător obligaŃiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenŃii 
asupra garanŃiei de buna execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a notifica acest lucru 
prestatorul, 
precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate. 
12.4 - Garan Ńia de bun ă execu Ńie se va restitui dup ă cum urmeaz ă: 
-GaranŃia de bună execuŃie se va restitui în cel mult 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu a 
ridicat pana la aca data pretentii asupra ei. 
12.5 - GaranŃia tehnica este distinctă de garanŃia de buna execuŃie a contractului. 
 
 
 
13. Alte responsabilit ăŃi ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 



 

 

profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva 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. 
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranta tuturor 
operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului, (se precizează anexa ce conŃine graficul de prestare) 
13.3 - Prestatorul se va asigura ca în materialul publicitar pe care îl realizează este 
menŃionată denumirea achizitorului. 
 
14. Alte responsabilit ăŃi ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obliga sa pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii 
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnica şi pe care le considera necesare îndeplinirii 
contractului. 
14.2 - Achizitorul se obliga sa asigure, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul 
publicului cel puŃin la următoarele informaŃii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, 
criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de 
îndeplinire a prevederilor contractuale. În acest sens achizitorul are obligaŃia de a deŃine 
informaŃii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului, iar prestatorul are 
obligaŃia de a i le pune la dispoziŃie la cerere. 
 
15. Recep Ńie şi verific ări 
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din caietul de sarcini. 
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaŃia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanŃilor săi 
împuterniciŃi pentru acest scop. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. 
(se precizează data maxima de emitere a ordinului de începere a contractului) 
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suporta costuri suplimentare, 
datorate în exclusivitate achizitorului părŃile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preŃul contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare faza a 
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioada stabilită în graficul de prestare, trebuie 
finalizate în termenul convenit de părŃi, termen care se calculează de la data începerii 
prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care: 
                    i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
                    ii) alte circumstanŃe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât 

prin încălcarea contractului de către prestator, indreptatesc prestatorul de a 
solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părŃile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi 
vor semna un act adiŃional. 

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de 
prestare, acesta are obligaŃia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părŃilor, prin 
act adiŃional. 
16.4 - În afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuŃie, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita 
penalităŃi prestatorului. 



 

 

 
17. Ajustarea pre Ńului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexa la contract. 
17.2 - PreŃul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită. 
PreŃul rămâne ferm pe toat ă durata contractului şi nu se va actualiza. 
 
18. Amendamente 
18.1 - PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor 
circumstanŃe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Subcontractan Ńi 
19.1 - Prestatorul are obligaŃia, în cazul în care părŃi din contract le subcontracteaza, de a 
încheia contracte cu subcontractantii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractantii desemnaŃi. 
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cat şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de prestator de modul în care isi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu 
isi îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preŃul contractului şi va 
fi notificată achizitorului. 
 
20. Cesiunea 
20.1 - Prestatorul are obligaŃia de a nu transfera total sau parŃial obligaŃiile sale asumate 
prin contract, fără sa obŃină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanŃia sau 
orice alte obligaŃii asumate prin contract. 
 
21. Forta major ă 
21.1 - Forta majoră este constatată de o autoritate competenta. 
21.2 - Forta majoră exonereaza 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 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor pana la apariŃia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invoca forta majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte 
părŃi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi sa ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
21.5 - Dacă forta majoră acŃionează sau se estimeaza ca va acŃiona o perioada mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solu Ńionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neînŃelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legatura cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se soluŃioneze, fie prin arbitraj la Camera de ComerŃ şi Industrie a 



 

 

României, fie de către instanŃele judecătoreşti din România. 
 
23. Limba care guverneaz ă contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba romana. 
 
24. Comunic ări 
24.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat şi în momentul 
primirii. 
24.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail 
cu condiŃia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabil ă contractului 
25.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
PărŃile au înŃeles sa încheie azi ______________ prezentul contract în doua exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
Achizitor,                                                                                      Prestator, 
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
 
.........................                                                                          ....................... 
 (semnatura autorizata)                                                        (semnatura autorizata) 
               LS                                                                                          LS 


