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SECTIUNEA I 
 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
 

 
A. INFORMATII GENERALE  
 
A.1. Autoritatea Contractanta: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA 
MATERIALELOR – INCDFM BUCURESTI; 
Obiectul de activitate al autoritatii contractante: activitati de cercetare-dezvoltare si activitati conexe activitatii de 
cercetare-dezvoltare; 
Forma de organizare: institut national 
Adresa autoritatii contractante: str.Atomistilor, nr.105bis, oras Magurele, Judetul Ilfov, cod postal 077125, Romania; 
Numar de telefon: 021/369.01.85; 
Numar fax: 021/369.01.77; 
Cod fiscal: RO9068280; 
Cod IBAN: RO53RNCB0082044172540001; 
Persoane de contact: Dr. Gheorghe Iordache – iord@infim.ro 
      Decebal Gheorghe - decebalghe@infim.ro  
Mijloace de comunicare: orice comunicare, solicitare, informare sau notificare se va transmite in scris prin posta sau 
prin intermediul faxului;  
Adresa de internet a autoritatii contractante: www.infim.ro 
Alte informatii şi/sau clarificari pot fi obtinute la adresa mai sus mentionata, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 
800-1600. 
Sursa de finantare a contractului de urmeaza a fi atribuit: contractul ce urmeaza a fi atribuit este  finantat din fonduri 
comunitare prin Programul Operational „Cresterea Competitivitatii Economice” ( POS CCE ) – AXA II, Proiect nr.141 
cu titlul “Centru Euro-Regional de Studii al Materialelor Avansate, al Suprafetelor şi Interfetelor – CEUREMAVSU”, 
contract de finantare nr.16/01.03.2009 
 
A.2. Obiectul contractului de lucrari 
Denumirea contractului: LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE CAMERA CURATA ; 
Principala locatie a lucrarii: sediul autoritatii contractante din str.Atomistilor, nr.105bis,  oras Magurele, Judetul Ilfov, 
Romania, cod postal 077125 
Cantitatea lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate:  
camera curata (cleanroom)  formata din: 
- una buc camera curata (cleanroom) clasa 100, cu suprafata de 15 mp, cu o nisa manuala pentru litografie cu spinner 
si doua plite cu temperatura reglabila 0-300 C, precizie ± 0.5 C;  
- una buc camera curata (cleanroom) clasa 1000, cu suprafata de 45 mp, cu 2 nise chimice manuale pentru acizi si 
respectiv pentru baze, cu dispozitiv manual de clatire cu apa deionizata (DI water rinse gun) si dispozitiv manual de 
uscare cu Azot gaz (blow dry gun); generator si sistem de distributie apa deionizata (DI water); pompa uscata de vid 
preliminar si sistem de distributie vid (tub inox Ø6mm Swagelok sau echivalent cu conectoare “quick –connect”); 
sistem de distributie Azot gaz, Argon gaz si aer comprimat (tub inox Ø6mm Swagelok sau echivalent, cu conectoare 
“quick –connect”);  
Codul CPV: 45214631-2 
Durata de executie:  1 saptamana pentru realizarea proiectului tehnic si 13 saptamani pentru executia lucrarii.  
 
A.3. Procedura aplicata: procedura selectata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de furnizare „ 
LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE CAMERA CURATA” este procedura de LICITATIE DESCHISA . 
 
A.4. Legislatia aplicabila: 

1. Ordonanata 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, aprobata prin Legea nr. 
337/2006, cu modificari si completari ulterioare; 

2. Hotararea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.u.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificari si completari ulterioare 

3. Legea nr.346/2004 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

B. DATE LIMITA CARE TREBUIE RESPECTATE SI FORMALITA TI PRIVIND PARTICIPAREA LA PROCEDURA 
 
B.1. Data limita pentru depunerea ofertei:  22 ianuarie  2010, ora 1200. Oferta se trimite prin posta in plic recomandat 
sau cu confirmare de primire, sau se depune la sediul autoritatii contractante din str.Atomistilor, nr. 105bis, oras 
Magurele, Judetul Ilfov, cod postal 077125, Romania. 
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B.2. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: ofertele se vor deschide la data de 22 ianuarie 2010, ora 14 00, in sala de 
seminar a autoritatii contractante din Str.Atomistilor, nr.105bis, oras Magurele, Judetul Ilfov. 
B.3. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: cursul comunicat de B.N.R., valabil pentru data de 10 
decembrie 2009. Pentru constituirea garantiei de participare se are in vedere cursul B.N.R. valabil in ziua eliberarii 
scrisorii de garantie bancara , a eliberarii ordinului de plata  sau efectuarii platii in numerar. 
B.4. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale precum si a documentelor care o 
insotesc. 
B.5. Perioada de valabilitate a ofertelor: pana la data de 22 aprilie 2010 . 
Oferta are un caracter ferm si obligatoriu, din pun ct de vedere al continutului, pe toata durata de va labilitate . 
B.6. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare ori care este 
primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 
B.7. Nu se accepta oferte alternative. 
B.8. Garantia de participare 
a) Cuantumul garantiei pentru participare: 3.200,00  euro sau echivalent in lei,  
b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: similara cu perioada de valabilitate a ofertei, pana la data de 
22 aprilie 2010 , cu posibilitatea de prelungire la cerere. 
 c) Mod de constituire si exprimare a garantiei pentru participare: lei sau echivalent euro, prin scrisoare de garantie 
bancara ( formularul 13 di sectiunea III ), eliberata de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate. 
Se va prezenta obligatoriu, in original. 
Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: 

- a unui ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta , pana la data 
deschiderii ofertelor; 

- in numerar. 
d) Restituirea garanŃiei de participare 
GaranŃia de participare se va restitui altfel : 
• Ofertantului câştigător în maxim 3 zile lucrătoare după constituirea garanŃiei de bună execuŃie. 
• OfertanŃilor necâştigători li se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica 
cu ofertantul declarat castigator dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a 
ofertei. 
• In situatia in care autoritatea contractanta se afla in situatia de a anula procedura , garantia de participare se restituie 
dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile 
lucratoare de la aceasta data. 
• Ofertantul pierde garanŃia de participare dacă : 

• Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia 
• Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanŃia de bună execuŃie în perioada de valabilitate a 
ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului. 
• Oferta sa fiind câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei. 

Observatie  : Ofertele care nu sunt insotite de garantia de pa rticipare, in cuantumul, forma si avand perioada 
de valabilitate solicitate, vor fi respinse ca inac ceptabile si returnate nedeschise.  
B.9. Numar de exemplare ale ofertei care se depune: 1 (unu) original si 1 (unu) in copie, insotite de scrisoare de 
inaintare. 
B.10. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate si semnate, pe 
fiecare pagina, de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. 
Se va anexa obligatoriu un opis cu documentele prezentate. In cazul documentelor emise de institutii/organisme 
oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. 
B.11. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile 
cu “ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si 
netransparent. 
B.12. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea 
ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea 
financiara si documentele de calificare se vor introduce, in plicuri distincte, marcate corespunzator. 
B.13. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante din Str.Atomistilor, nr.105bis, Magurele, 
Ilfov si cu inscriptia: “ Oferta pentru participarea la procedura de atribui re a contractului de achizitie publica de 
lucrari  – “Lucrari de proiectare si executie camer a curata” A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 22 ianuar ie 
2010, ORA 1400 “ 
B.14. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la alineatul anterior, I.N.C.D. Fizica Materialelor nu 
isi asuma nici o responsabilitate daca oferta nu ajunge la adresa mentionata prin prezenta documentatie de atribuire. 
B.15. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata autoritatii contractante pana la data si 
ora deschiderii ofertelor. 
Ofertantul poate modifica continutul ofertei pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru 
aceasta autoritatii contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este 
raspunzatoare in legatura cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, 
stabilita in prezenta documentatie de atribuire. 
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Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. Oferta depusa la o alta adresa decat cea 
stabilita de autoritatea contractanta prin prezenta documentatie de atribuire sau dupa expirarea datei si orei limita 
stabilite pentru depunere este considerata intarziata si se returneaza nedeschisa. 
B.16. Pe langa documentele de calificare, cele cuprinse in propunerea tehnica si cea financiara solicitate, se vor 
prezenta si urmatoarele documente: 
 a) Scrisoare de inaintare 
 Ofertantul va transmite scrisoarea de inaintare care va insoti plicul ce contine oferta depusa. 
 Se solicita completarea  formularului nr. 1 din sectiunea III, în original. 
 b) Imputernicire scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la deschiderea 
ofertelor. 
 
C. CERINTELE MINIME DE CALIFICARE A OFERTANTILOR 
 
C.1. Documente care dovedesc situatia personala a candidatilor sau a ofertantului. 
Pentru indeplinirea acestui criteriu de calificare ofertantii au obligatia de a depunde: 
1. Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea. 
Se solicita completarea  formularului nr. 2 din sectiunea III, în original. 
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din O.u.G. nr.34/2006 atrage exculderea ofertantului din procedura aplicata 
pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 
2.  Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 
Se solicita completarea  formularului nr. 2 din sectiunea III, în original. 
Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura 
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 
 3. Documente edificatoare prin care sa se faca dovada ca sunt indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si 
contributiilor catre bugetul general consolidat, astfel: 
a) pentru ofertantii din tara: 
- Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite şi Taxe Locale al unităŃii administrativ teritoriale de pe raza 
căreia societatea are sediul social, care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul 
local, în original, copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă, 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
- Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităŃii administrativ teritoriale de pe raza 
căreia societatea are sediul social privind plata obligaŃiilor  la bugetul general consolidat, în original, copie legalizată 
sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă, valabil la data deschiderii 
ofertelor. 
b) pentru ofertantii din alta tara: 
- Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ( certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) 
prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul 
general consolidat, în original, copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu 
semnătură şi ştampilă, valabil la data deschiderii ofertelor. 
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 
prevazute la alin. (3) lit.  b) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.180 si art.181 din 
O.u.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe proprie raspundere  sau, daca in tara respectiva 
nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere , o declaratie autentica in fata unui notar, 
a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest 
sens. 
4. DeclaraŃii privind calitatea de participant la procedura. 
Se solicita completarea  formularului nr. 4 ( DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură) din sectiunea III, în 
original. 
 
C.2.  Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 
 
Pentru indeplinirea acestui criteriu de calificare ofertantii au obligatia de a depunde: 
Pentru persoane juridice romane: 
- Certificat constatator eliberat de Oficiul registrului Comertului de pe langa instanta competenta, în original, copie 
legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă, din care sa rezulte 
adresa actuala si obiectul de activitate al ofertantului; 
- Certificat de inregistrare (CUI) copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu 
semnătură şi ştampilă; 
- Autorizatie de functionare; 
 
Pentru persoane juridice straine:  
- Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta 
documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere 
profesional din tara de origine, echivalente cu cele solicitate persoanelor juridice din Romania, in copie legalizată sau 
xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă . 
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C.3. Documente care dovedesc situatia economica si financiara: 
 
Pentru indeplinirea acestui criteriu de calificare ofertantii au obligatia de a depunde: 
1. Bilantul contabil la data de 30 iunie 2009, vizat si inregistrat de autoritatile competente, in copie legalizată sau 
xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă. 
2. Fisa de informatii generale. 
Se solicita completarea  formularului nr. 5 din sectiunea III, în original. 
Cerinta minima : cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani nu trebuie sa fie mai mica  de 300.000,00 euro. 
 
 
C.4. Documente care dovedesc capacitatea tehnica si/sau profesionala. 
 
Pentru indeplinirea acestui criteriu de calificare ofertantii au obligatia de a depunde: 
1. Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante 
lucrari care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari,  
Se solicita completarea  formularului nr. 7 (Declaratie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani) 
 din sectiunea III, în original. 
Se solicita completarea  formularului nr. 8 (Experienta in contracte similare) din sectiunea III, în original. 
Cerinta minima : experienta similara in executie de camere curate de minimum 5 ani dovedita prin realizarea a cel 
putin a unui proiect care sa cuprinda lucrari de constructii de o complexitate si amploare similare, respectiv lucrari de 
proiectare si executie camera curata, atestate prin copii dupa certificatul de receptie la terminarea lucrarilor semnat de 
beneficiar si antreprenor, un proiect care trebuie sa fi avut valoare de minim 160.000,00 euro  fara TVA. Se vor lua in 
considerare acele certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei. Certificatul de receptie la 
terminarea lucrarilor se va prezenta pentru proiectul prezentat. 
2. Informatii prvind personalul tehnic de specialitate, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost 
obtinut de catre ofertant. 
Se solicita completarea  formularului nr. 9 (Personalul cheie angajat in contract) din sectiunea III, în original. 
Cerinta minima : nivelul de experienta minima necesara solicitat este:.  

- Manager de Proiect – Proiectare si executie  5 ani 

- Proiectant 5 ani 

- Inginer mecanic sau instalatii - Executie 3 ani 

- Inginer electrice - Executie 3 ani 

3. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze 
Se solicita completarea  formularului nr. 10 (Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 
subcontractanti si specializarile acestora) din sectiunea III, în original. 
In cazul subcontractarii pentru mai mult de 10% din pretul contractului (proiectare sau executie) se vor preciza 
sarcinile care revin fiecarei parti si subcontractantii vor prezenta informatiile solicitate in formularul nr.10 (Declaratie 
privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora). La cererea 
autoritatii contractante fiecare subcontractor va fi obligat sa prezinte orice document solicitat in vederea 
sustinerii/verificarii informatiilor prezentate. 
In situatia in care valoarea subcontractanta este mai mica de 10% subcontractantii vor completa  formularul nr.2 - 
DeclaraŃie privind eligibilitatea si formularul nr.4 - DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură. 
Daca o asociere de operatori depune o oferta comuna :  Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare 
preliminara de asociere  in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru 
indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele 
tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. 
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o 
declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar 
contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului 
4. Declaratii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic 
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. 
Declaratie pe proprie raspundere si documente prin care se face dovada disponibilitatii si functionalitatii utilajelor, 
instalatiilor si echipamentelor tehnice implicate in realizarea obiectului contractului. 
Se solicita completarea  formularului nr.11 (Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări ) din sectiunea III, în 
original. 
5. Dovada scrisa a capacitatii de realizare a lucrarilor de executie camera curata. 
Ofertantul trebuie sa faca dovada respectarii standardelor de asigurare a calitatii in ceea ce priveste proiectarea si 
executia lucrarilor de amenajare a camerelor curate. 
Cerinta obligatorie: se prezinta certificate de calitate emise de organisme independente care atesta respectarea 
standardelor de asigurare a calitatii ISO -14644, sau echivalent, in copie legalizată sau xerocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă 
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- Certificat(e) de calificare a personalului pentru lucrari de amenajare camere curate, conform standardului ISO -
14644 Proiectare si Executie Camere curate (Cleanroom Design & Construction), sau echivalent` 
 
 
 
C.5. Informatii privind certificarea sistemului calitatii 
 
1. Pentru asigurarea sistemului de management al calitatii: copie legalizată sau xerocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă dupa  certificatul emis de organisme independente prin care se  
atesta ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de magament al calitatii conform conditiilor din standardul 
ISO 9001:2008 sau standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului sau echivalent, in termenul de 
valabilitate mentionat de emitent. 
2. In ceea ce priveste asigurarea calitatii mediului: pentru a fi declarat calificat ofertantul trebuie sa faca doada ca are 
implementat si mentine un sistem de management de mediu conform conditiilor din standardul ISO 14001: 2004 sau 
echivalent, prin prezentarea in copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu 
semnătură şi ştampilă a certificatului de atestare in termenul de valabilitate mentionat de emitent. 

C.6. Declaratii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii 

Pe parcursul indeplinirii contractului, ofertantii au obligatia de a respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de 
munca si protectia muncii, care sunt in vigoare la nivel national. Informatii detaliate privind reglementarile respective 
pot fi obtinute de la Inspectoratul Teritorial de Munca. 
Declaratie pe propire raspundere a operatorului economic prin care acesta declara ca la elaborarea ofertei sale si pe 
perioada de derulare a contractului a tinut si va tine cont de regelemetarile obligatorii referitoare la conditiile de munca 
si masuri de securitate a muncii, in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. 
Se solicita completarea  formularului nr.12  din sectiunea III, în original. 
 
Observatie : oferta care nu indeplineste carintele minime de calificare va fi respinsa ca inacceptabila. 

 
D. ELABORAREA OFERTEI 

 

D.1. Limba de redactare: limba romana sau limba engleza. 
D.2. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
La intocmirea propunerii tehnice, ofertantul trebuie sa aiba in vedere ca informatiile prezentate sa permita autoritatii 
contractante identificarea cu usurinta a corespondentei dintre specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini si 
solutiile tehnice propuse. 
Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa cuprinda informatii si detalii suficiente pentru a putea permite autoritatii 
contractante evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat. 
Propunerea tehnica, va fi intocmita, fara a se limita la aceastea, avandu-se in vedere urmatoarele aspecte: 

� Lista procedurilor tehnice de executie si procedurile tehnice de executie a lucrarilor prevazute in Caietul de 
sarcini; 

� Metodele de lucru propuse; 
� Planul de organizare a executiei lucrarilor, in principal, de prezentare a organizarii executiei lucrarilor, 

descrierea detaliata a sistemului aplicat pentru realizarea lucrarilor; 
� Graficul de executie propus,  detaliat, pe activitatile principale cu evidentierea timpului necesar pentru 

intocmirea conceptului, aprobarea clientului, executie.  
� Lista de utilaje si echipamente ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor si numarul acestora; 
� Lista principalelor materiale utilizate  si a  echipamente ce vor fi instalate cu indicare provenientei si a 

furnizorilor; 
� Planul de organizare de santier (parte scrisa si desenata), incluzand dar nelimitandu-se la accese, depozitari, 

utilaje; 
� GaranŃia acordată lucrării; 
� Documente de calitate şi garanŃie pentru materialele utilizate; 
� Alte informaŃii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice; 

Dacă propunerea tehnică nu satisface cerinŃele cerinŃele caietului de sarcini, oferta va fi considerată neconform ă 

 
D.3. Modul de prezentare a propunerii financiare  
Se solicita completarea formularului nr.6 din sectiunea III , în original, in care se va preciza valoarea totala a ofertei. 
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informaŃiile necesare asigurarii corelatiei 
dintre aceasta si propunerea tehnica, utilizandu-se referinte cu privire la preŃuri, tarife şi la alte condiŃii financiare şi 
comerciale. 
Pretul ofertei trebuie sa acopere lucrarile descrise in propunerea tehnica. Nu este acceptata ofertarea pentru o parte 
din lucrari. 
Valorile din propunerea  financiara vor fi exprimate si calculate cu acuratete de doua zecimale. 
Se va prezenta un centralizator al propunerii financiare care va contine informatii detaliate privind categoriile de 
cheltuieli angajate, structurate dupa cum urmeaza: 
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1. Lucrari de constructie si montaj; 
2. Organizare santier; 
3. Proiectare si asistenta tehnica din care sa rezulte cuantificarea urmatoarelor servicii: 
 - realizare proiect tehnic; 
 - detalii de executie; 
 - asistenta tehnica. 
4. Listele de cantitati aferente executiei lucrarii. 

Ofertantul are obligatia de a exprima pretul din propunerea financiara in lei, sau in euro, fara TVA. 
 
E. OBTINEREA DE CLARIFICARI  SI ALTE INFORMATII 
 
E.1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. 
E.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, la orice clarificare 
solicitata, cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la 
primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic. 
E.3. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare solicitata in timp util cu cel putin 
6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
E.4. Solicitarile de clarificari se vor primi pana la data de 12 ianuarie 2010 , ora 1600 la sediul autoritatii contractante 
din Str. Atomistilor, nr.105bis, Magurele, Ilfov, la numarul de fax şi adresele de e-mail mentionate anterior. 
Transmiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari se va face pana la data de 15 ianuarie 2010 , ora 1600.   
 
 
F. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR 
 
F.1. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 22 ianuarie 2010, ora 14 00, la sala de seminar a  autoritatii contractante 
din  oras Magurele, str.Atomistilor, nr.105bis, judetul Ilfov. 
F.2. Modul de lucru al comisiei de evaluare a ofertelor se va desfasura in conformitate cu prevederile capitolului VI din 
Hotararea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.u.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificari si completari ulterioare 
F.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică: oferta cea mai avantajoasa din punct de 
vedere economic . 
F.4. Pentru  evaluarea ofertelor conform criteriului ”oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, se vor 
folosi factorii de evaluare prevazuti in tabelul de mai jos, aplicadu-se algoritmul de calcul specificat.  
 
Tabelul factorilor de evaluare va avea urmatoarea structura: 

 
Factori de evaluare      Punctaj maxim alocat 

 
1. PreŃul de executie         60  
2. Durata de executie         30 
3. Termenul de garantie a lucrarii                  10 
 
TOTAL:                    100 
 
 Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
 
 Oferta castigătoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta care intruneste punctajul cel mai mare 
rezultat din aplicarea algoritmului de calcul. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte. 
 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul total al produsului ” se acorda astfel:  
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, Pmin , se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de 

evaluare,  respectiv 60 de puncte;  
b) pentru un alt pret decat cel prevazut la lit. a), Px , dar nu mai mare decat valoarea totala a fondurilor autoritatii 

contractante alocate pentru achizitia produselor prevazute in Documentatia de atribuire, fara T.V.A. de, 700.000,00 
lei, echivalentul a 165.300,00 euro, fara T.V.A., l a cursul BNR din 10.12.2009 de 1 euro = 4,2347 lei  punctajul se 
acorda astfel:  

 Punctaj = [Pmin/Px] x punctaj maxim alocat.  
2. Punctajul pentru factorul de evaluare " Durata de executie" se acorda astfel: 
a) pentru cea mai mica durata de executie ofertata, Dmin, se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de 

evaluare, respectiv 20 de puncte; 
b) pentru o alta durata de executie decat cea prevazuta la lit. b), Dx , dar nu mai mare decat durata de executie 

stabilita de autoritatea contractanta pentru proiectarea si realizarea camerei curate, respectiv o saptamana pentru 
proiectare si 13 saptamani pentru realizarea lucrarilor, punctajul se acorda astfel: 
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Punctaj = [Dmin/Dx] x punctaj maxim alocat. 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare „ Termenul de garantie a lucrarii” se acorda astfel: 
a) pentru cel mai mare termen de garantie  ofertat, Gmax, se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de 

evaluare, respectiv 20 de puncte; 
b) pentru un alt termen de garantie decat cel prevazut la lit. b), Gx, dar nu mai mic decat  termenul de garantie 

stabilit de autoritatea contractanta , respectiv 24 de luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la finalizarea 
lucrarilor, punctajul se acorda astfel: 

Punctaj = [Gx/Gmax] x punctaj maxim alocat. 
 
 

G. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR  DE ATAC 
 
G.1. Contestatiile se transmit Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. 
Procedura de solutionare a contestatiilor este prevazuta la art. 255 – 282 din O.u.G. nr. 34/2006. 
G.2. Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de 
Solutionare a Contestatiilor este Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza careia se afla 
sediul autoritatii contractante, conform art. 283-288 din O.u.G. nr.34/2006. 
G.3. Eventualele contestatii pot fi depuse 

- fie la Consiliu National de Solutionare a Contestatiilor 
- Fie la autoritatea contractanta şi apoi la instanta competenta 

Denumire : Consiliul National de Solutionare a Contestatiei  
Adresa : Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal 030084 
Telefon: 021/310.46.41 
Fax: 021/310.46.42 
Adresa internet : www.cnsc.ro 
Adresa e-mail : office@cnsc.ro 
Denumire : Tribunalul Bucuresti – Sectia de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Adresa: B-dul Unirii, nr.37, Sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal 030823 
Telefon : 021/408.37.81 
Fax: 021/408.37.81 
Adresa internet : www.tmb.ro 
Adresa e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro 
 
 
H. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

 
H.1. Autoritatea contractanta va informa ofertantii despre deciziile comisiei de evaluare privind atribuirea contractului 
de achizitie publica in scris, prin fax, urmat de transimterea documentului prin posta, in 3 zile lucratoare de la emiterea 
lor. 
H.2. Procedura se finalizeaza prin incheierea unui contract de achizitie publica, avand durata de la data semnarii sale 
pana la data expirarii perioadei de garantie acordata de furnizor produselor. 
H.3. Contractul de achizitie publica privind furnizarea de produse se semneaza dupa 11 zile de la data transmiterii 
catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii de atribuire. 
H.4. Contractul de achizitie publica se incheie conform modelului prevazut in Sectiunea IV din prezenta Documentatie 
de atribuire. 
 
 
I. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 

 
I.1. Pret si modalitati de plata  
Pretul contractului de achizitie publica este ferm pe toata durata acestuia. Nu se accepta ajustarea pretului 
contractului. 
Pretul va fi exprimat in Euro, iar plata se va face la cursul BNR din ziua facturarii pentru ofertanŃii persoane juridice din 
România sau în Euro pentru ofertanŃii persoane juridice străine. 
Pretul total include proiectarea, executia lucrarilor, si costurile echipamentelor si instalatiilor cu care va fi utilata 
camera curata potrivit caietului de sarcini 
Plata pretului contractului de achizitie publica se va face in urmatoarele conditii:  
- 30 % din valoarea contractului, in termen de 20 de zile calendaristice de la semnarea acestuia; 
- 70 % din valoarea contractului, in termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea procesului-verbal de receptie . 
Ofertele trebuie sa contina precizarea legata de ac ceptul expres al operatorului economic privind aces t mod 
de realizare a platii si privind utilizarea modelulu i de contract din Sec Ńiunea IV a prezentei Documentatii de 
atribuire, in caz contrar vor fi respinse de autorit atea contractanta.  
Valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate  de autoritatea contractanta pentru indeplinirea contractului de 
achizitie publica de lucrari “ Lucrari de proiectare si executie camera curata” este de 165.300,00 euro fara TVA . 
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Daca oferta depaseste valoarea maxima prevazută in prezenta Documentatie de atribuire, va fi respinsa de 
autoritatea contractanta. 
I. 2. Conditii de garantie, servicii postgarantie si asistenta tehnica 
In ofertă se va preciza exact garantia pe care o acorda ofertantul pentru lucrarile executate, precum si disponibilitatea 
acestuia de a asigura servicii postgarantie si asistenta tehnica.  
Perioada de garantie stabilita de autoritatea contractanta este de minim 24 de luni de la data procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. Daca oferta contine o perioada de garantie mai mica de 24 luni de la data procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor va fi respinsa de autoritatea contractanta.  
I.3. Certificare 
Dupa finalizarea lucrarilor de executie a  camerei curate executantul are obligatia de a intocmi si transmite intr-un 
termen de cel mult 2 saptamani, documente prin care sa se certifice conformitatea clasei de curatenie a CR cu 
cerintele standardului  SR EN ISO 14644 sau echivalent 
I.3. Garantia de buna executie 
Se solicita constituirea unei garantii de buna executie  aferenta contractului de furnizare de produse in termen de 
maxim 15 zile de la data semnarii contractului de furnizare de produse, in valoare de 5% din pretul contractului, fara 
T.V.A., sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie (completata potrivit formularului nr.14 din 
sectiunea III) in favoarea  Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, valabila pentru o 
perioada de 24 de luni de la semnarea contractului de achizitie publica, eliberata de o banca din Romania sau, dupa 
caz, de o banca din strainatate cu corespondent in Romania si depusa in original (personal sau prin posta cu 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire) la sediul autoritatii contractante.  
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul 
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate 
prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia 
de a notifica pretentia antrepenorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate. 
Autoritatea contractanta va restitui scrisoarea de garantie bancara de buna executie (sau sumele retinute in contul 
garantiei de buna executie) astfel: 

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul estimat pentru vicii 
ascunse este minim; 

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza 
procesului-verbal de receptie finala. 
I.4. Clauzele contractuale sunt prezentate in modelul de contract de la Sectiunea a-IV-a .
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SECTIUNEA II 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 SPECIFICATII TEHNICE CAMERA CURATA (CLEANROOM (CR)) INCDFM  

 

B) PARAMETRI DE PROIECTARE   

1. OPERATIUNILE CARE SE VOR EXECUTA IN  CLEANROOM preparare de probe de 

materiale pentru cercetare (semiconductoare, oxidice, etc); implica: litografie, 

corodare, depunere de straturi subtiri, metalizare, caracterizare optica, …) 

2. CLASIFICAREA PRIVIND GRADUL DE CURATENIE DUPA  STANDARDELE 

INTERNATIONALE:  ISO Clasa 5 (Clasa 100) si ISO Clasa 6 (Clasa 1000)  

3. TIPURILE DE ECHIPAMENT IN CR: 2 nise chimice manuale pentru acizi si respectiv 

pentru baze, cu dispozitiv manual de clatire cu apa deionizata (DI water rinse gun) 

si dispozitiv manual de uscare cu Azot gaz (blow dry gun); o nisa manuala pentru 

litografie cu spinner si doua plite cu temperatura reglabila 0-300 C, precizie ± 0.5 C; 

generator si sistem de distributie apa deionizata (DI water); pompa uscata de vid 

preliminar si sistem de distributie vid (tub inox Ø6mm Swagelok sau echivalent cu 

conectoare “quick –connect”); sistem de distributie Azot gaz (tub inox Ø6mm 

Swagelok sau echivalent, cu conectoare “quick –connect”). 

4. VOR FI INCORPORATI PERETI EXISTENTI:  NU 

5. MATERIALUL DIN CARE SUNT REALIZATI PERETII EXISTENTI: caramida si beton  

6. CERINTE PENTRU CIRCULATIA AERULUI IN CR: o singura trecere si/sau recirculare. Se 

va discuta solutia tehnica optima.   

7. PREFERINTE PRIVIND SENSUL DE CIRCULATIE A AERULUI IN CR: VERTICAL: (de la tavan 

spre podea)   

8. CALDURA GENERATA DE ECHIPAMENTE IN CR ~ 20 kW 

9. GRADUL DE FUNCTIONARE SIMULTANA A ECHIPAMENTELOR GENERATOARE DE 

CALDURA IN CR 100%  

10.  ECHIPAMENTE GENERATOARE DE CALDURA IN CR, RACITE CU APA: NU 

11.  VOLUMUL GAZELOR DE PROCES DE EVACUAT:  Nu este disponibil; Se va discuta 

solutia tehnica optima.   

12.  NUMAR DE PERSOANE IN CR SIMULTAN: 8 

13.  CONDITIILE IN SPATIUL DE TRECERE/VESTIAR: TEMPERATURA [0C]: 22 ± 4 

14.  CONDITII IN CLEANROOM: 
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UMIDITATE [%]: 30 ± 10 

PRESIUNE RELATIVA: 0 ++   

CLEANROOM #1 – ISO Clasa  

5 (Clasa  100) CONDITII: 

TEMPERATURA [0C]: 20 ± 1 

 

UMIDITATE [%]: 30 ± 10 

PRESIUNE RELATIVA: 0 +   

CLEANROOM #2 – ISO Clasa  

6 (Clasa  1000) CONDITII: 

TEMPERATURA [0C]: 20 ± 1 

 

15. ILUMINARE DE URGENTA: DA  

16. TIP DE SISTEM DE ILUMINARE: de preferinta sisteme de tavan modular cu iluminare 

integrata.   

17.  NIVELUL DE ILUMINARE (TIPIC 80/100 FC): STANDARD  

18.  ILUMINARE COLORATA SPECIALA: NU;  Lampi cu temperatura de culoare de 

aproximativ 3500K ;   ILUMINARE GALBENA PENTRU FOTOREZIST in CR #1 

19.  ILUMINARE CU PROTECTIE LA EXPLOZIE: NU  

20. CONTROL AL ILUMINARII PORNIT/OPRIT : DA  

21. MATERIALE PERICULOASE SAU INFLAMABILE FOLOSITE: DA; solutii corozive (acizi: HF, 

HNO3, H2SO4, HCl, …; baze: NaOH, KOH, ...); materiale inflamabile (solventi: 

Acetona, Alcool IsoPropilic, Tricloretilena, …) 

22. CLADIREA ACTUALA nu are montate sprinklere pentru stingerea incendiilor 

23. CR nu necesita sprinklere  

 

C)  DETALII SPATIALE  

1. DIMENSIUNI CR (PLAN GENERAL ATASAT)  

SPATIU DE TRECERE/VESTIAR : 3 m LAT  x   2.50 m LUNG  x   inaltime tavan 2.60 m 

CLEANROOM (#1) 4.50 m LAT  x   3.40 m LUNG  x   inaltime tavan 2.60 m 

CLEANROOM (#2) (4.50 m LAT  x   5.10 m LUNG) + (3.50 m LAT  x   3.50 m LUNG)  x   

inaltime tavan 2.60 m 

2. SPATIU DE TRECERE ADITIONAL INTRE VESTIAR SI CR: DA ; DIMENSIUNEA SPATIULUI DE 

TRECERE ADITIONAL:  approx. 0.95 m  x   0.95 m 

3. USI, NUMAR./DIMENSIUNE:  5 / 0.95 m x 2 m MATERIALUL DE FINISARE: PVC ALB 

STANDARD sau LAMINAT ALB. Se va discuta solutia tehnica optima.;  ACTIONARE 

MANUALA  
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4. FERESTRE NUMAR./DIMENSIUNE ~ 10 buc. / Dimensiuni Standard ;  

5. PERDEA DE AER SAU DUS DE AER: DA, in spatiul de trecere  

6. UNA INCINTA DE TRECERE (PASSTHRU);  dimensiune: 50 cm x 50 cm x 50 cm ori 

dimensiunea standard apropiata, cu INCHIDERE MECANICA MANUALA (INTERLOCK)  

7. FINISAJ PERETI: PVC gri deschis sau LAMINAT gri deschis;  

8. PARDOSEALA: ANTI-STATICA; VINYL SUDAT FARA ROSTURI SAU ACOPERIRE EPOXY; 

9. PRIZE DE PERETE INSTALATE DIN FABRICA DA;   PRIZE ELECTRICE DUBLE 240V 25A 1∅, 

LA FIECARE 2 m: numar 20  . PRIZE ELECTRICE SPECIALE 420V, 32A, 3∅: NUMAR 6 

10.  CABLURI ELECTRICE 420V, 32A, 3∅, 5 fire, lungime 3 m: NUMAR 6 

11.  SISTEM DE TEVI PENTRU GAZE:  FITINGURI DE PERETE STANDARD “QUICK CONNECT” 

AER COMPRIMAT ____ VID ____ AZOT _____ ARGON; teava otel inoxidabil  ∅∅∅∅6 mm / 

<15 l/minut / < 6 bar 

12. TABLOU DE CONTROL: INREGISTRARE DIGITALA TEMP/UMIDITATE sapt/7 zile DA 

13. PANOU DE MONITORIZARE CU: sonde pentru presiunea in CR:  DA; sonde pentru 

presiunea in filtre HEPA: DA  

 

D)  INFORMATII DESPRE LOCATIE 

1. SITUATA LA PARTER din P+3,  1 m  fata de zidul exterior  

2. SPATIU LIBER INTRE PODEA SI TAVAN LA LOCUL CR: 3600 mm 

3. SPATIU LIBER INTRE PODEA SI ALTE ELEMENTE OBSTRUCTIVE 3050 mm, in afara 

perimetrului CR, numai la 50 cm fata de peretele exterior 

4. ACCESS DIN ZONA CR LA RAMPA DE INCARCARE: usor ; DISTANTA PANA LA RAMPA 

DE INCARCARE: 2 metri; HOL / USA INCARCARE: 175 cm lat x 250 cm inalt 

5. AMPLASAREA ECHIPAMENTULUI DE A/C: TAVAN ___ PODEA ___ PERETELE EXTERIOR 

Se va discuta solutia tehnica optima.     

6. TIPUL DE TAVAN ACTUAL: beton  

7. PLANURILE CONSTRUCTIEI ACTUALE SUNT disponibile  

8. MATERIAL PODEA ACTUALA: beton  

9. CONDITIONAREA AERULUI:  A/C racit cu aer cu condensor intern sau la distanta; 

Exista canalizare in apropiere pentru condensul de la A/C  

E) CONDITII DE MEDIU  

1. CONDITII IN SPATIUL CE INCONJOARA CR: TEMPERATURA [0C]:  VARA MAX 37 IARNA 
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MIN - 5 ; UMIDITATE:   VARA 30-50 IARNA 40-60; CONDITII EXTERIOARE (Bucuresti, 

Romania): TEMPERATURA [0C]:  VARA max 45 IARNA min - 25 ; UMIDITATE:   VARA 20-

50 IARNA 40-80  

2. INSTALATIE ELECTRICA EXISTENTA IN CLADIRE: 440V/480V.3∅∅∅∅;;;; 220V/240V.1∅∅∅∅  

Disponibila si pentru iluminat 

3. INSTALARE: FIRMA PENTRU  CR VA INSTALA: 2 nise chimice manuale pentru acizi si 

respectiv pentru baze, cu dispozitiv manual de clatire cu apa deionizata (DI water 

rinse gun) si dispozitiv manual de uscare cu Azot gaz (dry blow gun); o nisa 

manuala pentru litografie cu spinner si doua plite cu temperatura reglabila 0-300 C, 

precizie ± 0.5 C; generator si sistem de distributie apa deionizata (DI water); pompa 

uscata de vid preliminar si sistem de distributie vid (tub inox Ø6mm tip Swagelok  cu 

conectoare “quick –connect”); sistem de distributie aer comprimat, Azot si Argon 

gaz (tub inox Ø6mm tip Swagelok cu conectoare “quick –connect”). 

4. FIRMA PENTRU  CR VA SUPERVIZA: instalarea unui echipament de aliniere si 

expunere, 2 echipamente de metalizare, si un echipament FIB-SEM de catre 

echipele de instalare ale furnizorilor;  

5. INCDFM VA FURNIZA AJUTOR IN MANOPERA FIRMEI PENTRU CR: in functie de 

necesitati;   

6. INCDFM VA  INSTALA: in functie de necesitati 

7. CERINTE DE CERTIFICARE/INSPECTIE: firma pentru CR va furniza documente sa 

certifice conformitatea CR cu cerintele standardelor internationale pentru CR, de 

exemplu SR EN ISO 14644 

8. ALTE CERINTE DE INSTALARE: in functie de necesitati
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plan general camera curata INCDFM  
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SECTIUNEA III 
 

FORMULARE 
 
 

Formularul nr.1 
 
 
 

Operator economic      Înregistrat la sediul autorităŃii contractante 
 _______________       nr. _______/________ 

         (denumirea/numele) 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către  

                    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 
        Str. Atomistilor, nr.105bis, Oras Magurele, Judetul Ilfov, Romania 

 
 

Ca urmare a anunŃului de participare nr. ____din ___________________(ziua/luna/anul) publicat in Sistem 
Electronic de Achizitii Publice , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
_____________________________________________________(denumirea contractului de achiziŃie publică), noi 
____________________________(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ____________________________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanŃia 
pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei; 
 2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de _____copii: 
    a) oferta; 
    b) documentele care însoŃesc oferta. 
 Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele. 
 Cu stimă, 
 
Data completării _______________     
                                                                            Operator economic, 
                                                       __________________ 
                                                       (semnătura autorizată) 

 

Formularul nr.2 

Operator economic 
________________ 
(denumire/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________ ( denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic), dclar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prvazuta la art180 din Ordonanata 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, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti 
pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 
 
 Data completarii     Operator economic, 
 _____________     ________________ 
        (semnatura autorizata) 
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Formularul nr.3  

 

Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art .181 
din Ordonanata de urgenta a Guvernului nr.34/2006 

 
 

 Subsemnatul(a) _________________________________( denumirea, numele operatorului economic), in 
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica avand ca obiect __________________________________ (denumirea produsului, serviciului, 
lucrarii si codul CPV), la data _______________________________________(zi, luna, an), organizata de 
___________________________( denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca: 
 
 a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui angajament cu crdiorii. De asemenea, nu 
sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementate prin lege; 
 b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit.a); 
 c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu pevedrile legale in vigoare in Romania 
sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata__________; 
 d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii profesionale au pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 
 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are drptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 
 Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
       
 
 
      Operator economic, 
      _______________ 
              ( semnatura autorizata) 

 

 

Formularul nr.4 

Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR Ă 
 
 
       1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________(denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică “ LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE CAMERA 
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CURATA” , având ca obiect realizarea de lucrari de proiectare si executie camera curata cod CPV 45214631-2, la 
data de .............. (zi/lună/an), organizată de Autoritatea Contractanta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Materialelor, particip şi depun ofertă: 
□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de ________________________ < numele liderului >. 
□ ca subcontractant 
       (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
2. Confirm  faptul ca nu depun  ofertă pentru acelasi contract in nici o alta formă.  
3. 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 ca anexă la prezenta declaraŃie    
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
4. (Aplicabil doar pentru ofertanŃii asociaŃi) Conducătorul ( Liderul ) asocierii pentru prezentul contract este 
________________________________ 
Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, că 
membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, 
că executia contractului, inclusiv plăŃile , constituie responsabilitatea membrului conducator si ca toti membrii 
asocierii in parrticipatiune/consortiului se obliga sa ramână in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei 
contactului . 
5. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor SecŃiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din 
OUG 34/2006, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un potenŃial conflict de interese sau alte relaŃii 
asemănătoare cu ceilalŃi ofertanŃi sau alte părŃi implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei; 
   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 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Materialelor,  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data completarii : ____________________    
                         
              Operator economic 

_________________ 
(semnătura autorizată) 

 
Formularul nr.5 

Operator economic 
_______________ 
 (denumirea/numele) 
 

 
INFORMAłII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Cont bancar: 
4. Banca: 
5. Adresa sediului central: 
6. Telefon: 
     Fax: 
     E-mail: 
7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ___________________________________________(numărul, data şi 
locul de înmatriculare/înregistrare)      
 8. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________________( în conformitate 
cu prevederile din statutul propriu) 
 9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: __________________________________(adrese 
complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
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 10. Principala piaŃă a afacerilor: 
 11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
____________________________________________________________________________________________ 

Cifra de afaceri anuală   Cifra de afaceri anuală 
Anul  la 31 decembrie    la 31 decembrie 

(mii lei)    (echivalent euro) 
____________________________________________________________________________________________ 
 1. 
____________________________________________________________________________________________ 
 2. 
____________________________________________________________________________________________ 
 3. 
____________________________________________________________________________________________ 
 Media anuală: 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Operator economic, 
________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 
 

Formularul nr.6 

 
 
 Operator economic 
 ________________ 
 (denumire/numele) 
 

 
OFERTĂ 

 
 
Către  

  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentr u Fizica Materialelor 
  Str. Atomistilor, nr.105bis, Oras Magurele, Judetul Ilfov, Romania 
 

 
 

1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului ............................................... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia 
mai sus mentionată, să executăm LUCRARI DE PROIECTARE ŞI EXECUTIE CAMERA CURATA ,  pentru suma 
de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepŃia lucrărilor, la care se 
adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând 
posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuŃie anexat, în 
....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 
3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de .................   (ziua/luna/anul)  Ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Am înŃeles şi consimŃim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim 
garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 

 
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 
6. Precizam ca acceptam modelul de contract de furnizare de produse prevazut in Sectiunea IV din Documentatia 
de atribuire intocmita de autoritatea contractanta. 
7. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
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8. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice sau orice ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

__________________________,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ______________________________________legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
______________________________________(denumirea/numele operatorului economic) 
 
 ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI 
 
Operator economic 
________________ 
(denumire/numele) 
 
 

 
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 
 
1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 

subcontractant (% din preŃul total ofertat) 
 

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

Scrisoare de garantie bancara 
 

5% din valoarea contractului 
3 Perioada de garanŃie de bună execuŃie 

(luni calendaristice) 
Minim 24 de luni calendaristice 

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

Maxim 5 zile calendaristice 

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

Maxim 5 zile calendaristice 

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

0,1% pe zi, din valoarea lucrarilor care trebuiau sa fie 
indeplinite conform graficului de executie 

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

50% 

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

Pretul total ofertat 

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 
calendaristice) 

Maxim 45 de zile calendaristice de la data semnalarii 
prin procesul-verbal de receptie incheiat la finalizarea 

lucrarilor 
1
0 

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

5% din valoarea contractului 

 

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

 
L.S. 
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Formularul nr.7 
 

Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAłIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCR ĂRI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
 
 

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

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Materialelor cu sediul in str.Atomistilor, nr.105bis, Oras Magurele, Judetul Ilfov, Romania,  cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
Operator economic, 

_________________ 
(semnătură autorizată) 

 
 

Nr 
crt 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 
beneficiar/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
PreŃ 

contract  

 
Procent 

îndeplinit de 
prestator (%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract**) 

1        
2        
...        
 

Operator economic 
__________________ 
(semnătură autorizată) 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducător (lider de asociaŃie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 
 

 
 

Formularul nr.8 

Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 
 

EXPERIENłA in contracte similare*) 
                                 
     
                                                        



 

 22 

 1. Denumirea şi obiectul contractului: 
 Numărul şi data contractului: 
 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
 Adresa beneficiarului/clientului: 
             łara: 
             3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
              (se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
              |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaŃie) 
              |_| contractant asociat 
              |_| subcontractant 
 Valoarea contractului  

       - exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul 
       - exprimată in echivalent euro*2)  

             a) iniŃială (la data semnării contractului):                .....                 ..... 
             b) finală (la data finalizării contractului):                  .....                 ..... 
             5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluŃionare: 
             6. Durata de execuŃie a lucrării (luni) 
             a) contractată - termen PIF: 
             b) efectiv realizată - PIF; 
         c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susŃinut pe bază de acte adiŃionale 
încheiate cu beneficiarul: 
             7. Numărul şi data procesului-verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor: 
             8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepŃie: 
             9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susŃine experienŃa similară, cu referire în mod 
special la suprafeŃe sau volume fizice ale principalelor capacităŃi şi categorii de lucrări prevăzute în contract: 

 
 Operator economic 

_________________ 
(semnătura autorizată) 

 
------------ 
    *) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului de 
antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepŃie, la terminare. 
 

 
Formularul nr.9 

Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECU łIA LUCRĂRILOR 
 

Subsemnatul _________________________, Director General al 
__________________________(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru 
contractul de achizitie publica de lucrari “ LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE CAMERA CURATA“ voi folosi 
următorul personal: 
 

 

Nr. 

crt. 
FUNCłIA 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

Studiile se specialitate 

Vechimea 

în  

specia-

litate 

(ani) 

Numărul de lucrări similare 

, executate în calitate de conducător 

0 1 2 3 4 

 

1 

 

ŞEF ŞANTIER 

 

_________________________ 

 

  ____ 

 

___ 
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2 

 

3 

 

 

 

 

ŞEF PUNCT DE LUCRU 

 

RESPONSABIL TEHNIC CU 

EXECUłIA 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

 

___ 

 

 

___ 

 

 

 
Operator economic,  

 ………………… 
 (semnătura autorizată ) 

 
Formularul nr.10 

 
 
Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/P ĂRTILE DIN CONTRACT  

CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIAL IZAREA ACESTORA 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________(denumirea/numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaratie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Materialelor cu sediul in str.Atomistilor, nr.105bis, Oras Magurele, Judetul Ilfov, Romania, cu privire la orice aspect 
tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

Operator economic 
................................ 

(semnătura autorizată) 
 
Nr.
crt. 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanŃilor 

 

Specializare  Partea/părŃile din contract ce 
urmează a fi subcontractate 

1.     
2.     
3.     

…..     
 

 
Operator economic 

__________________ 
(semnătura autorizată) 
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Formularul nr.11 

DECLARAtIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAtIILE, ECHIPAM ENTELE TEHNICE DE CARE 
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA COR ESPUNZĂTOARE A 

CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________(denumirea/numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, situatiilor 
si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaratie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Materialelor cu sediul in str.Atomistilor, nr.105bis, Oras Magurele, Judetul Ilfov, Romania, cu privire la orice aspect 
financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 

Operator economic 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 

LISTA cuprinzând cantit ătile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice 
 

 

Forma de detinere Nr 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalatie 

U.M. Cantitate 
Proprietate In chirie 

1.      
2.      
3.      

.......      
 

Operator economic 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
 

Formularul nr.12 

 
Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII 
 

 Subsemnatul ________________________________(nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), 
reprezentant al _______________________________(denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma 
angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 
conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania. 
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 De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare 
la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 
 
Data :______________ 
         (numele şi prenume) 
         __________________,  
         (semnatura şi ştampliă),  
 
 in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________ (denumire/nume operator economic) 

 
 

Formularul nr.13 
BANCA 

_____________________ 
(denumirea) 

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publică 

 
Către  
 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 
 Str.Atomistilor, nr.105bis, Oras Magurele, Judetul Ilfov, Romania 

 
 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari “LUCRARI DE 
PROIECTARE SI EXECUTIE CAMERA CURATA”, noi ______________________________ (denumirea băncii) 
,având sediul înregistrat la _____________________________________________________ (adresa băncii) ,ne 
obligăm faŃă de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 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 ..................................................................... şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul .......................................................... nu a constituit garanŃia de 
bună execuŃie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ..........................................................a refuzat să semneze 
contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
    Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ............................ 
    Parafată de Banca ............................................. în ziua .... luna ....... anul .... 

      
      __________________ 
       (semnătura autorizată) 

 
 

Formularul nr.14 
 
BANCA 

_____________________ 
(denumirea) 

 
 

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUłIE 
 

Către  
 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 
 Str.Atomistilor, nr.105bis, Oras Magurele, Judetul Ilfov, Romania 

 
    Cu privire la contractul de achiziŃie publică de lucrari “LUCRARI DE PROIECTARE SI EXECUTIE CAMERA 
CURATA”, încheiat între _______________________________________(denumirea/numele ofertantului), în 
calitate de contractant, şi Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, în calitate de 
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenŃa sumei de 
_____________________ (suma în litere şi în cifre) reprezentând 5 % din valoarea contractului respectiv, orice 
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sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoŃită de o declaraŃie cu privire la neîndeplinirea obligaŃiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziŃie publică mai sus menŃionat. Plata se va 
face în termenul menŃionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a 
contractantului. 
    Prezenta garanŃie este valabilă până la data de ________________________. 
    În cazul în care părŃile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanŃiei sau să 
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obŃine acordul nostru 
prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanŃie îşi pierde valabilitatea. 
 
 
  Parafată de Banca ................................................. (semnătura autorizată) 
  în ziua .... luna ....... anul .... 
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 SECTIUNEA IV 
 

Contract de lucr ări 
nr.______________data_______________ 

 
 
1. PărŃile contractante 
 

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

între  
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- INCDFM Bucuresti , cu sediul in Oras 
Magurele, str.Atomistilor, nr.105bis, judetul Ilfov, Romania, cod postal 077125, telefon 021/369.01.85, fax 
021/369.01.77, inregistrata la Registrul Comerului sub nr.J23/553/29.03.2002, cod fiscal RO9068280, cont nr. 
RO43RNCB5101000001730001, deschis la B.C.R. sucursala Unirea, reprezentata de Director General, Dr.Lucian 
Pintilie si Director Economic, Ec.Adrian Bratu, in calitate de achizitor , pe de o parte, 

şi  
……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic  adresă 
.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare 
.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 
..........................................................................reprezentată prin 
............................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcŃia............................................... în calitate de executant , pe de altă parte. 
 
2. Defini Ńii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel: 
a. contract  –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant  - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. pre Ńul contractului  - preŃul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucr ării  - locul unde executantul execută lucrarea; 
e. for Ńa major ă - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părŃi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care 
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor 
uneia din părŃi; 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
(se adaugă orice ce alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 
şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuŃia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

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

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

(2) Costurile pentru consumul de utilităŃi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de 
către executant. 
10.4 - Achizitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia executantului întreaga documentaŃie necesară pentru 
execuŃia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuŃie a 
lucrării. 
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinŃă, căilor de circulaŃie şi a 
limitelor terenului pus la dispoziŃia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului. 
10.6 - Achizitorul are obligaŃia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului. 
10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaŃii furnizate 
executantului, precum şi pentru dispoziŃiile şi livrările sale. 
 
11. Sanc Ńiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga Ńiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin contract într-o 
perioadă de …………zile, atunci achizitorul este îndreptăŃit de a deduce din preŃul contractului, ca penalităŃi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din preŃul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaŃiilor)  
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 11.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaŃiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod culpabil, dă 
dreptul părŃii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunŃa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această denunŃare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării 
unilaterale a contractului. 
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Clauze specifice 
 
12. Garan Ńia de bun ă execu Ńie a contractului 
12.1 - Executantul se obligă să constituie garanŃia de bună execuŃie a contractului în cuantum de ……..................... 
, pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuŃiei contractului.  
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanŃiei de bună execuŃie) 
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanŃia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului 
numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanŃiei de bună execuŃie. 
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, în limita prejudiciului creat, 
dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaŃiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul are obligaŃia de a 
notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate.  
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună execuŃie în termen de ….. de la executarea obligaŃiilor 
asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)  
12.5 - GaranŃia lucrărilor este distinctă de garanŃia de bună execuŃie a contractului 
 
 
13. Începerea şi execu Ńia lucr ărilor  
13.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în 
acest sens din partea achizitorului. 
(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuŃiei) 
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuŃie şi să fie terminate la data stabilită. 
Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuŃie, se consideră date contractuale. 
(se precizează datele intermediare, dacă este cazul) 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuŃie de detaliu, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuŃie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea 
lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuŃie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta 
un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 
îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăŃit să-i fixeze executantului un termen până la care 
activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia 
contractul. 
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuŃiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor 
cu specificaŃiile din anexele la contract. PărŃile contractante au obligaŃia de a notifica, în scris, una celeilalte, 
identitatea reprezentanŃilor lor atestaŃi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuŃia din 
partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit 
legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaŃia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 
depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităŃile legate de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin contract, inclusiv pentru 
verificarea lucrărilor ascunse.  
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaŃia de execuŃie; verificările şi testările 
materialelor folosite la execuŃia lucrărilor, precum şi condiŃiile de trecere a recepŃiei provizorii şi a recepŃiei finale 
(calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  
(2) Executantul are obligaŃia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi 
suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu 
este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
13.5 - (1) Executantul are obligaŃia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaŃia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaŃiile, sunt 
finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaŃia de a dezveli orice parte sau părŃi de lucrare, la dispoziŃia achizitorului, şi de a reface 
această parte sau părŃi de lucrare, dacă este cazul. 
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(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaŃiei de execuŃie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în 
caz contrar, de către executant. 
 
14. Întârzierea şi sistarea lucr ărilor  
14.1 - În cazul în care:  

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

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

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

(3) În cazul în care defecŃiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform 
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 
16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăŃit 
să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate 
de către achizitor de la executant sau reŃinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
17. Modalit ăŃi de plat ă 
17.1 - Achizitorul are obligaŃia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de 
către acesta. PlăŃile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată) 
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …………zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuŃiei. Imediat ce achizitorul îşi 
onorează restanŃa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de 
returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.  
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(se precizează cuantumul avansului) 
17.4 - (1) PlăŃile parŃiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor 
executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare 
printr-o situaŃie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaŃiile 
de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. 
Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor 
prevederi legale. 
(2) SituaŃiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 
(se precizează termenul) 
(3) PlăŃile parŃiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenŃează responsabilitatea şi garanŃia de 
bună execuŃie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepŃie a lucrărilor executate. 
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaŃiei de plată definitive de către 
achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepŃie finală nu va fi semnat de 
comisia de recepŃie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. RecepŃia finală va fi efectuată 
conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanŃie. Plata ultimelor sume datorate executantului 
pentru lucrările executate nu va fi condiŃionată de eliberarea certificatului de recepŃie finală. 
 
18. Ajustarea pre Ńului contractului 1 
18.1 - Pentru lucrările executate, plăŃile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
18.2 - PreŃul contractului se ajustează utilizând formula convenită. 
(se precizează formula de ajustare) 
 
19. Asigur ări  
19.1 - (1) Executantul are obligaŃia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaŃiile de lucru, echipamentele, materialele pe 
stoc, personalul propriu şi reprezentanŃii împuterniciŃi să verifice, să testeze sau să recepŃioneze lucrările, precum şi 
daunele sau prejudiciile aduse către terŃe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 
către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaŃia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliŃa sau poliŃele de asigurare 
şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaŃia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele 
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliŃele de asigurare şi recipisele 
pentru plata primelor curente (actualizate). 
19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaŃii plătibile prin lege, în privinŃa 
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu 
excepŃia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenŃilor sau a angajaŃilor acestuia. 
 
20. Subcontractan Ńi 
20.1 - Executantul are obligaŃia de a încheia contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el 
a semnat contractul cu achizitorul. 
20.2 - (1) Executantul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanŃii desemnaŃi. 
(2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 
lor din contract. 
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preŃul contractului şi va fi notificată achizitorului.  
 
21. For Ńa major ă 
21.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

                                                 
1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preŃul contractului nu este ferm 
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21.2 - ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toată perioada în care aceasta acŃionează. 
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia. 
21.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
21.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
21.6 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solu Ńionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod 
amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze fie prin arbitraj la Camera de 
ComerŃ şi Industrie a României, fie de către instanŃele judecătoreşti din România.  
(se precizează modalitatea de soluŃionare a litigiilor) 
 
23. Limba care guverneaz ă contractul  
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
24. Comunic ări 
24.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
24.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
25. Legea aplicabil ă contractului  
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

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

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

 


