
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTA ŢIE PENTRU ELABORAREA 

ŞI PREZENTAREA OFERTEI 

în vederea atribuirii contractelor de lucrari  în baza  

unui acord – cadru având ca obiect : 

” LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DEZVOLTARE UNIT ĂȚI 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN SECTORUL 3: Liceul Teoretic  A.I. 

Cuza; Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; Şcoala nr. 
21; Şcoala nr. 82; Şcoala nr. 112; Şcoala nr. 199; Şcoala nr. 200.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECŢIUNEA  I 

FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 

 

I.a. Autoritatea  contractantă 
Denumire: PRIMĂRIA SECTORULUI 3   

Adresa: str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030842 Ţara: România 

Persoană de contact: DRĂGHICI MARIA 

In atentia : Direcţiei Investiţii şi Achiziţii 

Telefon: 021/318.03.36 

E-mail: dmaria@ps3.rdsnet.ro Fax: 021/318.03.36 

Adresa de internet a autorităţii contractante: www.sector3primarie.ro 

 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
� ministere ori alte autorităţi publice centrale 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 

� agenţii naţionale 

■ autorităţi locale  

� alte instituţii guvernate de legea publică 

� instituţie europeană/organizaţie internaţională 

� altele:   

■ servicii publice centrale 

� apărare 

� ordine publică/siguranţă naţională 

� mediu  

� economico-financiare 

� sănătate 

� construcţii şi amenajarea teritoriului 

� protecţie socială 

� cultură, religie şi actv. recreative 

� educaţie 

� activităţi relevante: 

� energie 

� apă 

� poştă 

� transport 

� altele (specificaţi) 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
      DA �         NU √  

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: Primăria Sectorului 3, str. Parfumului nr. 2-4, Sector 
3, Bucureşti 



 √  la adresa menţionată la punctul I.a 

� altele: (adresa/fax/interval orar). 

Data şi ora limită de primire a solicitărilor de clarificări  

Data: 06.04.2010 Ora: 16.00; Adresa: adresa menţionată la punctul I.a. 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 09.04.2010, ora : 12.00 

I.c. Căi de atac: 
Instituţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiilor: 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresa: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3 

Localitatea:  Bucureşti  Cod poştal: 030084          Ţara: România 

E-mail: e-mail: office@cnsc.ro  Telefon:  021.310.46.41 

Adresa internet: www.cnsc.ro  Fax:  021.310.46.42 

Denumire : Tribunalul Bucuresti , Sectia a 9 a Contencios Administrativ si Fiscal  

Adresa : B-dul Unirii , nr 37 , sector 3  

Localitatea : Bucuresti  Cod postal : 030823          Tara : Romania  

 
I.d. Sursa de finanţare: 
Sursele de finanţare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit sunt asigurate : 
Buget Local  si Fonduri Europene 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              

    DA √                NU � 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract:  
” LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DEZVOLTARE 
UNITĂȚI DE ÎNV ĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN SECTORUL 3 :Liceul 
Teoretic A.I. Cuza; Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; Colegiul Tehnic C.D. 
Neniţescu; Şcoala nr. 21; Şcoala nr. 82; Şcoala nr. 112; Şcoala nr. 199; Şcoala nr. 
200.” 

II.1.2) Locaţia lucrării , locul de livrare sau prestare: Sectorul 3 , Bucuresti  
1. Liceul Teoretic A.I. Cuza; Aleea Barajul Dunării nr. 5,  
2. Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; Şos. Mihai Bravu nr. 428,  
3. Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; Str. Theodor Pallady nr.26,  
4. Şcoala nr. 21; Aleea Barajul Rovinari nr. 1, 
5. Şcoala nr. 82; Str. Jean Steriadi nr. 17,  
6. Şcoala nr. 112; Str. Pătulului nr. 2,  
7. Şcoala nr. 199; Str. Bd. Nicolae Grigorescu nr. 14  
8. Şcoala nr. 200. Str. Postăvarul nr. 13 

 



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

Execuţie                                � 
Proiectare si executie          √    
Proiectarea cuprinde  
P roiect tehnic, proiect pentru 
obţinerea autorizaţiei de 
construire, detaliilor de 
execuţie, elaborării 
documentaţiei pentru 
avize,acorduri,autorizaţii şi 
asistenţă tehnică roiectare  
detalii de executie şi execuţie       
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă                          � 

Cumpărare  �  

Leasing                      �  

Închiriere                   �  

Cumpărare în rate      � 

 

Categoria serviciului:     

Anexa  � 

.Cod  CPV 
71322000-1 Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
construcţia de lucrări publice 

Cod CPV 
 45210000-2 Lucrări de 
construcții de clădiri 
 

Principalul loc de livrare:  

                       -                       . 

Cod  CPV         

���� 

Principalul loc de prestare:  

                          -                             . 

Cod  CPV         

���� 

II.1.3) Procedura se finalizează prin:  
Contract de achiziţie publică:  �  

Încheierea unui acord cadru: √ 

II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
Ani � �                 Luni   3   6              Zile                     (de la atribuirea contractului) 

Valoarea estimata a lucrarilor :     135.729.987,84 lei , exclusiv TVA  

II.1.5)  Informa ţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
1.Autoritatea contractantă va încheia un acord cadru pe o perioadă de 36 luni, în urma aplicării 
procedurii de licitaţie deschisă, cu un singur operator economic, atribuind ulterior, contracte 
subsecvente de lucrari. 
2. Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza după încheierea acordului cadru. 
 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □         Acordul cadru cu un singur operator  √       
Nr. □□□  sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul cadru vizat 

 

Durata acordului cadru:  
Durata în ani  : □□        sau luni:  36 luni 

 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
   DA      □          NU X 
Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului – 
cadru : 7 ( sapte ) 

 



Divizare pe loturi:                                              DA �         NU √ 
Dacă da, ofertele se depun pe: 
Un singur lot  �                       Unul sau mai multe  �                         Toate loturile  � 
Alte informaţii referitoare la loturi: 
II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate                     DA �        NU √ 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total lucrări:  
-  Informatiile privind cantitatea si scopul contractului se gasesc  in Sectiunea II- Caietul  
de sarcini 
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru 
: cantitati minime 8.982,00 mp si maxime – 35.187,01 mp .  
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract 
subsecvent : cf. Anexei I si Anexei II la Caietul de sarcini. 
Cantitatea totala a acordului cadru : cf. Anexei III la Caietul de sarcini. 
Valoarea minima a unui contract subsecvent este de 20.670.608,53  lei exclusiv TVA 
Valoarea maxima a unui contract subsecvent este de 115.059.378,31 lei exclusiv TVA  
Valoarea totala estimata a acordului cadru este de: 135.729.987,84 lei exclusiv TVA . 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                              DA  ����       NU √ 

III. Condi ţii specifice contractului 
III.1) Alte condi ţii particulare referitoare la contract: (dup ă caz)  

III.1.1) Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere) 
III.1.2) Altele (dacă DA, descrieţi) 

     DA �         NU √ 

     DA �         NU √ 

IV. Procedura 
IV.1) Procedura selectată  

Licita ţie deschisă    √    

Licitaţie restrânsă                              � 

Licitaţie restrânsă   accelerată           � 

Dialog competitiv                          � 

Negociere cu anunţ de participare     � 

Negociere fără anunţ de participare          � 

Cerere de oferta                                         � 

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică   DA   �      NU   √ 

Informaţii adiţionale despre licitaţia electronică: 
  
IV.3) Legislaţia aplicată: 
 Legislatia aplicata  

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/17.07.2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, modificata si completataprin Legea nr. 128/2007, OUG nr. 
94/2007, OUG nr. 143/2008, OUG nr. 19/2009 si OUG nr. 72/2009. 

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare, HG 1056/2006, HG nr. 
1337/2006, HG nr. 834/2009. 

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare 
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365/26.04.2006 , cu modificarile si completarile 
ulterioare 



4. Hotărârea Guvernului nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661/01.08.2006. 

5. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, modificată şi completată prin O.G. nr. 27/2006 

6. Legislatie , reglementari , ordine , acte , orice alte documente la care se face referire in 
caietul de sarcini .  
               7. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata. 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECŢIE  
V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului 
Declaraţie privind eligibilitatea  

 

Solicitat   √      Nesolicitat  � 

 

Cerinţă obligatorie: 

- Prezentarea declaraţiei completate în conformitate cu 
Formularul nr. 12 A  din Secţiunea IV – Formulare. 
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
 (în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte 
acest formular) 

Declaraţie privind 
neîncadrarea în prevederile art. 
181 din Ordonanţa de 
urgenţă.nr. 34/2006 

Solicitat   √      Nesolicitat  � 

Cerinţă obligatorie: 

- Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere completată în 
conformitate cu Formularul nr. 12B  din Secţiunea IV – 
Formulare. 
(în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte 
acest formular) 
- Prezentarea certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata a impozitelor , taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale 
bugetului general consolidat , precum si a impozitelor si taxelor 
locale , care sa ateste ca firma ofertanta nu se inregistreaza cu 
datorii cu 30 de zile anterior datei stabilite pentru depunerea 
/deschiderea ofertelor . Documentele trebuie sa fie valabile la data 
depunerii ofertelor . Ofertantii , persoane juridice straine vor 
prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea 
eligibilitatii, eliberate de autoritati competente din tara in care 
acestia sunt rezidenti (certificate , caziere judiciare , alte 
documente echivalente) prin care sa dovedeasaca indeplinirea 
obligatiilor de plata a impozitelor / taxelor / contributiilor catre 
bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele 
solicitate . 
Ofertantii pot ridica certificatele si pot obtine informatii cu privire 
la impozite si taxe catre bugetul de stat consolidat / bugetele locale 
de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia 
Generala a Finantelor Publice si respectiv de la Primariile de care 
apartin .Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original sau 
copie legalizata . 

(în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte 
acest formular) 

Ofertantul este exclus din a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse 



procedura pentru atribuirea 
contractului dacă : 

 

 

 

de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt 
suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este 
într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;  

   b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una 
dintre situatiile prevazute la lit. a);  

   c) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale 
bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare în România sau în tara în care este stabilit;  

    c1) în ultimii 2 ani nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod 
defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile 
ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa 
produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;  

   d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a 
unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere 
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie 
profesionala;  

   e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate 
de catre autoritatea contractanta, în legatura cu situatia proprie 
aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-d).  

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind 
suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca 
ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile 
prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, 
din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care 
ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere 
judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati 
competente din tara respectiva.  

   (2) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia 
personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la 
autoritatile competente care emit documente de natura celor 
prevazute la alin. (1). In ceea ce priveste cazurile mentionate la art 
180 , in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt 
stabiliti candidatii sau ofertantii , aceste solicitari se refera la 
persoane fizice si persoane juridice , inclusiv dupa caz la directorii 
de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare , de 
decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul .  

   (3) În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este 
stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor 
prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate 
situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG34/2006, autoritatea 
contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria 
raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale 



referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie 
autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative 
sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente 
în acest sens 

- Documentele vor fi prezentate în original sau copie 
legalizată, însoţite de traducere  autorizată în limba română. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice române - Prezentare, în original sau copie legalizată, a certificatului emis 

de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sau Tribunalul teritorial, cu cel mult 30 zile înainte de 
data deschiderii ofertelor, din care să rezulte: 
•  obiectul de activitate al ofertantului ce va cuprinde activitatea 
propusa a fi executata in cadrul contractului ;  
•   că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei sau că societatea se află în 
incapacitate de plată. 

Persoane juridice străine 
 
 
 
 
Angajament legalizare asociere  

- Prezentare de documente edificatoare emise cu cel mult 30 de 
zile înainte de deschiderea ofertelor, care să dovedească o formă 
de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este rezident; 
 
- In cazul unei asocieri ,  se va prezenta angajamentul de legalizare 
a asocierii pentru cazul in care oferta depusa este declarata 
castigatoare . 

V.3.) Situaţia  economico-financiară 
Informaţii privind  situaţia 
economico-financiară  

 

Solicitat   √      Nesolicitat  � 

Cerinţă obligatorie: 
-  Prezentarea Formularului nr. 3  Informaţii generale (In cazul 
unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul 3 ) 
din Secţiunea IV al documentaţiei, completat cu informaţii  
referitoare la: 

 - datele de identificare ale operatorului economic; 
 - cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani pentru care există 

exerciţiu financiar încheiat (2006, 2007, 2008);  
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat 
de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2006: 1 euro = 3,5245 LEI 
Anul 2007: 1 euro = 3,3373.LEI 
Anul 2008: 1 euro = 3,6827.LEI 
Ofertantii  care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat 
Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de 
catre Banca Natională a tarii respective in care s-a facut 
inregistrarea si vor specifica ratele utilizate in candidatura depusa. 
 
Cerinta minima :  
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani , trebuie sa fie minim :  
230.000.000 lei  
 (În cazul unei asocieri, cerinţa minimă se va considera îndeplinită 
în mod cumulativ) 
Cerinte minime :  
- Prezentarea în copie a bilanturilor contabile intocmite 
corespunzător exercitiilor financiare încheiate în ultimii 3 ani 
(2006, 2007 si 2008), vizate si inregistrate de organele 
competente;  
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale 



documentelor solicitate mai sus.  
Dacă ofertantul este IMM (Formular 8), îndeplinind condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 346/2004, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006, acesta poate prezenta cifra de 
afaceri  în valoare de 50% din cuantumul precizat anterior, cu 
condiţia ataşării documentelor doveditoare privind statutul de 
IMM prevăzute prin actele normative menţionate. 
 
- Capacitatea economică şi financiară a unui ofertant, sau a unui 
grup de ofertanti , poate fi susţinută de o terţă persoană, fizică sau 
juridică, indiferent de relaţiile juridice existente între aceasta şi 
ofertant . În acest caz, susţinătorul va prezenta in forma autentica 
un angajament ferm (conform Formularului 15a), în sensul art. 
186 din O.U.G. 34/2006, că va pune la dispoziţia candidatului, 
(sau a grupului de ofertanti, după caz), resursele financiare 
invocate.  
Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în 
nici una dintre situaţiile care determină excluderea din procedura 
de atribuire, conform art. 180 din OUG 34/2006 (se va completa 
formularul 12A  ).  
Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata , angajamentul 
ferm prevazut la art. 186 alin (2) din OUG 34/2006 trebuie sa 
reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii 
contractante de a solicita in mod legitim , indeplinirea obligatiilor 
de catre persoana sustinatoare. 
Se vor prezenta obligatoriu toate documentele (documentele 
necesare verificarii privind indeplinirea cerintelor minime privind 
capacitatea economica  si financiara prevazute la punctul IV.3  
pentru care se acorda sustinerea ) aferente sustinerii acordate.  

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind  capacitatea 
tehnică 

 

Solicitat   √    Nesolicitat  � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerinţă obligatorie: 

Experienţă similară – ofertantii vor prezenta o declaraţie (Formularul 
nr. 12F si anexele 1 Ți 2 din Secțiunea IV) privind contractele 
similare executate în ultimii 5 ani, al căror obiect să se încadreze din 
punct de vedere al codificării CPV în codurile precizate la cap. II.1.1)  .  

Cerinţe minime impuse: 

1. Proiectare : Cerinta minimă de calificare:   

Se solicită indeplinirea (data procesului verbal de predare-primire) 
in ultimii 3 ani,calculaţi faţă de data depunerii ofertelor, a unui 
contract de servicii, de valoare cu o valoare mai mare sau egală 
decât : 

- 247.788,00 lei, exclusiv TVA, de natură şi complexitate similare 
cu a celui pentru care se oferteaza,care se încadrează în codul CPV 
71322000-1. 

Ofertantul va prezenta, pentru contractul propus ca experienta 
similara, fişa privind experienţa similară,copii dupa contract, din 
care să reiasă valoarea serviciilor şi tipul serviciilor prestate, 
procesele verbale de predare-primire a documentaţiei, ştampilate 
de beneficiar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executie : Cerinta minimă de calificare: Se solicită îndeplinirea 
(data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor) în 
ultimii 5 ani, calculaţi faţă de data depunerii ofertei, a unui 
contract de lucrări  cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea 
minimă de: 

- 24.778.800,00 lei, exclusiv TVA, de natură şi complexitate 
similare cu a celui pentru care se ofertează,cu încadrarea în 
următoarele coduri CPV:  45210000- 2 – Lucrări de construcții 
de clădiri 

Nu se acceptă lucrări  de consolidări, reparaţii sau acelea a 
căror structură de rezistenţă este metalică. 

Ofertantul va prezenta obligatoriu în copie contractele indicate 
pentru demonstrarea cerinţei şi documente de recepţie ale 
acestora. 

In cazul in care contractul prezentat a fost realizat in asociere sau 
in calitate de subcontractant, se vor prezenta documente 
edificatoare privind partea indeplinita de acesta . 

 (În cazul unei asocieri, cerinţa minimă se va considera îndeplinită în 
mod cumulativ). 

2. Ofertantul  are obligaţia prezentării de recomandări în original 
sau in copie legalizata , de la beneficiarii lucrărilor similare, 
menţionate  în Formularul nr. 12F , prin care acesta susţine 
îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară. 

Recomandările vor cuprinde informaţii privind obiectul 
contractului (explicit  – în sensul de a permite verificarea 
 îndeplinirii cerinţei exprimate), valoarea acestuia, perioada de 
derulare, modul în care au fost îndeplinite obligaţiile contractuale. 
În cazul în care recomandările prezentate nu conţin informaţiile 
menţionate, ofertantul  poate prezenta orice alte documente 
oficiale edificatoare în acest sens.  
 
3. Ofertantul  va prezenta o declaraţie privind  dotarile de care 
dispune (dotare proprie sau convenţie / precontract închiriere, etc.) 
şi care vor putea fi folosite in cadrul contractului (conform 
Formular 12H şi anexei la acesta din SecȚiunea IV). Declaraţia 
va menţiona explicit angajamentul că  dotările cuprinse în lista 
prezentată pot fi utilizate la întreaga capacitate în cadrul 
contractului. 
 
4 . Proiectant: Se solicită prezentarea informatiilor referitoare la 
modul de organizare si personal, astfel: 
a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat si al 
personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in 
ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008 separat pe fiecare an în parte)  si 
acele resurse propuse a fi angajate in cadrul contractului (conform 
Formular 16 + anexa); 
 
b) Lista personalului responsabil – „cheie” care va fi angajat in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cadrul contractului, descriere pe scurt a pregătirii profesionala si 
experienta (conform Formularul 17).  
Pentru persoanele prezentate la punctul b) se vor prezenta 
Curriculum Vitae (conform Formular 18). 
Cerinţă minimă de calificare:  
Pentru proiectare – personal cu experienta in domeniu: 

                -    un sef de proiect  
          -    un arhitect cu drept de semnătură membru al Ordinului 
Arhitecţilor din România. 

 - minim 2 proiectanti de specialitate 
 
5 Executant: Se solicită prezentarea unei declaraţii pe propria 
răspundere din care să rezulte numărul de angajaţi proprii ce vor fi 
folosiţi la execuţia lucrărilor. 

 Candidatul trebuie să prezinte informaţii referitoare la modul 
de organizare şi personalul candidatului. În mod specific: 
      Efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor 
de conducere din cadrul organizaţiei candidatului în ultimii 3 ani 
(2006, 2007, 2008 separat pe fiecare an în parte) şi acele resurse 
propuse a fi angajate în cadrul contractului de lucrări ( conform 
Formularul 16 + anexa); 
O lista a personalului cheie, conform Formularului 17  , care va 
fi angajat în cadrul contractului care să descrie pe scurt pregătirea 
profesională şi experienţa.  
Câte un curriculum vitae (CV) pentru fiecare persoană menţionată 
în Formularul 17 completat în conformitate cu Formularul 18 . 
Fiecare CV trebuie să fie însoţit obligatoriu de copii ale Diplomei 
de Studii, Certificate, Atestate, legitimatii şi o declaraţie - în 
original - de disponibilitate de participare în îndeplinirea 
contractului. 

 Este absolut obligatoriu ca în echipa de conducere a lucrării 
(personal cheie) pe fiecare lot să fie numit: 

 - un Manager de Proiect 
 - un Responsabil tehnic cu execuţia (RTE) în domeniul 

construcţiilor civile, 
 - un Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) în 

domeniul construcţiilor civile, 
 - un Responsabil tehnic cu execuţia (RTE) în domeniul 

instalatiilor, 
 - un Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) în 

domeniul instalatiilor, 
 - un Manager în materie de sănătate şi securitate în muncă 

(care poate fi angajatul candidatului cu contract de muncă sau un 
colaborator persoană fizică/juridică  cu contract de 
colaborare/prestări servicii) 

 - un Manager de calitate (care poate fi angajatul candidatului 
cu contract de muncă sau un colaborator persoană fizică/juridică  
cu contract de colaborare/prestări servicii) 

 - un Manager de mediu (care poate fi angajatul candidatului cu 
contract de muncă sau un colaborator persoană fizică/juridică  cu 
contract de colaborare/prestări servicii 

 Personal de coordonare a şantierului care nu va fi acelaşi cu 
Managerul de Proiect (cel puţin un cadru tehnic pentru fiecare 
punct de lucru ).  
Se vor prezenta certificatele/atestatele doveditoare pentru 
Managerul în materie de sănătate si securitate în muncă, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.5 ) Standarde de asigurare a 
calitatii  
Solicitat   √    Nesolicitat  � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.6 ) Standarde de protectia 
mediului  
Solicitat   √    Nesolicitat  � 
 
 
 
 
 
 
V.7 ) Standarde de protectia 
muncii       
 ( sanatate si securitate )   
Solicitat   √    Nesolicitat  � 
 

Managerul de mediu, Managerul de calitate  

6. Capacitatea tehnică şi profesională a unui ofertant, sau a unui 
grup de ofertanti , poate fi susţinută de o terţă persoană, fizică sau 
juridică, indiferent de relaţiile juridice existente între aceasta şi 
candidat.  

În acest caz, susţinătorul va prezenta un angajament ferm incheiat 
in forma autentica  (conform Formularului 15b + anexa), în 
sensul art. 190 din O.U.G. 34/2006, că va pune la dispoziţia 
ofertantului, (sau a grupului de ofertanti, după caz), resursele 
tehnice şi profesionale invocate.  
Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională, nu trebuie 
să se afle în nici una dintre situaţiile care determină excluderea din 
procedura de atribuire, conform art. 180 din OUG 34/2006 (se va 
completa Formularul 12A ). 
Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata , angajamentul 
ferm prevazut la art. 190 alin (2) din OUG 34/2006 trebuie sa 
reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii 
contractante de a solicita in mod legitim, indeplinirea obligatiilor 
de catre persoana sustinatoare. 
Se vor prezenta obligatoriu toate documentele (documentele 
necesare verificarii privind indeplinirea cerintelor minime privind 
capacitatea tehnica si profesionala prevazute la punctul IV.4  
pentru care se acorda sustinerea ) aferente sustinerii acordate.  
 
Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind: 
- atestarea sistemului de management al calităţii, la nivelul ISO 
9001/2000 corespunzător activităţii care face obiectul prezentei 
proceduri. În cazul în care ofertantul nu deţine un certificat, astfel 
cum este acesta solicitat la alineatul anterior, cerinţa exprimată se 
va considera îndeplinită prin prezentarea oricăror documente 
echivalente/ probe sau dovezi, în măsura în care acestea confirmă 
asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii; 
În cazul unei asocieri,  condiţia  trebuie îndeplinita de fiecare 
asociat în parte. 

  Atestarea sistemului de management de mediu la nivelul ISO 
14001. În cazul în care ofertantul nu deţine un certificat, astfel 
cum este acesta solicitat la alineatul anterior, cerinţa exprimată se 
va considera îndeplinită prin prezentarea oricăror documente 
echivalente/ probe sau dovezi, în măsura în care acestea confirmă 
asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului; 
În cazul unei asocieri,  condiţia   trebuie îndeplinita de fiecare 
asociat în parte. 
 
 Atestarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în 
muncă, la nivelul ISO 18001. În cazul în care ofertantul nu deţine 
un certificat, astfel cum este acesta solicitat la alineatul anterior, 
cerinţa exprimată se va considera îndeplinită prin prezentarea 
oricăror documente echivalente/ probe sau dovezi, în măsura în 
care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 
În cazul unei asocieri,  condiţia  trebuie îndeplinita de fiecare 
asociat în parte. 

Informaţii privind asociatii / Cerinţă obligatorie:  
Ofertantul  va completa: 



subcontractanţii 

 

Solicitat   √    Nesolicitat  � 

-  Formularul 12C din Secţiunea IV, privind calitatea de participant la 
procedură. 
- Lista cuprinzand asociatii/ subcontractanti (Formularul  12G + 

anexa 1 la acesta, din Secţiunea IV) .  
Oferta  trebuie sa cuprinda un acord preliminar de 
asociere/subcontractare  (formularul Acordului de asociere este 
prezentat în anexa 2 la Formularul 12G) .  
Pentru acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii isi asuma 
raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei 
este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in 
numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei 
este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile.  
Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii sunt 
obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.  
Ofertantul , in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa 
mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga 
ca in cazul in care oferta comună este declarata castigatoare va legaliza 
asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat 
Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului. 
Fiecare dintre asociaţi va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 şi art. 181 din 
OUG 34/ 2006 (se vor completa formularele 12A şi 12 B) 

Istoricul litigiilor 

Solicitat  √       Nesolicitat □ 

Cerinta minima: 
Ofertantul va completa Formularul 14 din Sectiunea IV (în cazul unei 
asocieri, va fi completat de fiecare asociat in parte). 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1)  Limba de redactare a ofertei 

 

Limba română. Pentru ofertanţii străini documentele solicitate în 
cadrul ofertei pot fi prezentate în limba oficială a tării în care acesta 
este rezident, însoţite de o traducere autorizată în limba română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

Oferta va fi valabilă 60 de zile, de la data limită stabilită pentru 
depunere a ofertelor. 



VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat   √     Nesolicitat  � 

1.Cuantumul garanţiei de participare la procedura de licitaţie 
deschisa este de 1.200.000 lei , si se poate prezinta după cum 
urmează: 
Garanţia pentru participare se poate prezenta şi în euro 
corespunzător cursului mediu calculat de BNR pentru data 
precizată la punctul VI.4. 
2. Dacă ofertantul este IMM (Formular 8), îndeplinind 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 346/2004, modificată şi 
completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006, acesta 
poate depune garanţia de participare în valoare de 50% din 
cuantumul precizat anterior, cu condiţia ataşării documentelor 
doveditoare privind statutul de IMM prevăzute prin actele 
normative menţionate. 
3. Garanţia pentru participare se poate constitui prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, 
document care se va prezenta în original, care trebuie să 
prevadă în mod expres următoarele:  
- plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima 
cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 
culpa persoanei garantate. 
- dreptul achizitorului de a reţine garanţia de participare atunci 
când ofertantul se află în oricare din următoarele situaţii: 
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de 
bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 
contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a 
ofertei.  
4. Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel 
puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de 
zile de la data limită stabilită pentru depunere a ofertelor. 
În cazul în care instrumentul de garantare este emis de o 
societate bancară ori de o societate de asigurări  din străinătate, 
acesta va fi însoţit de o traducere autorizată în limba română şi 
de o confirmare din partea unei bănci sau societăţi de asigurări 
din România. 
5. În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare poate fi 
emis în numele Liderului asocierii sau a oricărui membru al 
asocierii cu condiţia nominalizării la lit. a), b) şi c), prevăzute 
la punctul 3 din prezentul subcapitol, a tuturor membrilor 
asocierii. 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

1. Pentru propunerea tehnică, ofertantul va prezenta soluţiile tehnice 
propuse cu indicarea caracteristicilor, parametrilor şi performanţelor 
funcţionale pe care se angajează să le asigure prin acestea, cu 
raportare la cerinţele stabilite prin caietul de sarcini. Se vor prezenta 
obligatoriu documente oficiale edificatoare privind conformitatea cu 
cerinţele stabilite prin caietul de sarcini. În acest sens pot fi 
prezentate: dosarul tehnic al producătorului, rapoarte de încercare / 
testare emise de organisme recunoscute, cum ar fi, după caz,  
laboratoare neutre de încercări, organisme de certificare şi inspecţie 
care asigură respectarea standardelor aplicabile.  
2. Se vor prezenta procedurile tehnice de execuţie care vor fi aplicate 
la executarea lucrărilor care fac obiectul procedurii şi planul de 
control al calităţii, verificări şi încercări. 
3. În cadrul propunerilor tehnice se vor completa următoarele 
formulare: Formularul C1  – grafic fizic si valoric de execuţie a 



lucrărilor pentru cel mai mic contract subsecvent ți Formularul C2  
– grafic fizic si valoric de execuţie a lucrărilor pentru cel mai mare 
contract subsecvent;    
4. Se vor prezenta orice alte documente / avize / autorizaţii precizate 
prin caietul de sarcini. 

VI.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare  

1. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să 
furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ şi la alte 
condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie.  
2. Ofertantul trebuie să completeze următoarele formulare indicate în 
Secţiunea IV: 
• Formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă (formularele 

nr. 10A şi nr. 10B), insotit de formularul 10C. 
3. Preţul consemnat în ofertă va fi exprimat în lei (fără TVA) şi va 
îngloba toate cheltuielile pentru elaborarea proiectarii,inclusiv 
asistență tehnică şi orice alte cheltuieli şi taxe considerate necesare 
pentru executarea contractului, etc.  
Data la care se calculează echivalenţa leu / euro este 10.02.2010, la 
cursul stabilit de B.N.R., 1 euro = 4,1298 lei 
4. Nu se acceptă oferte parţiale.  
5. Plata va fi efectuată cu ordin de plată, în termen de 28 zile de la 
primirea facturilor corespunzătoare situaţiilor de plată parţială 
aferente lucrărilor executate, confirmate de beneficiar. 
6. În conformitate cu prevederile art. 36, alin (1), lit. e) din H.G. nr. 
925/2006, cu completările şi modificările ulterioare, ofertele a căror 
propunere financiară depăşeşte valoarea fondurilor,pe total sau pe 
fiecare componentă, care pot fi disponibilizate vor fi respinse ca fiind 
inacceptabile. 
a.Propunerea financiară va evidenţia următoarele : 
-pentru proiectare: defalcarea valorii totale pe următoarele obiecte : 

 - proiect tehnic şi D.T.A.C, detalii de execuţie 
 - asistenţă tehnică acordată pe parcursul derulării lucrărilor 

de execuţie  
-pentru execuţie : valoarea totală conform listelor de cantităţi de 
lucrări 
Propunerea financiară totală (proiectare,asistență tehnică, execuţie) 
se va întocmi ţinând seama de totalitatea elementelor constitutive ale 
acesteia . 
b.După semnarea acordului cadru, la expirarea termenului de 
depunere al proiectului tehnic şi al detaliilor de execuţie prevăzut în 
acesta,  ofertantul desemnat câştigător are obligaţia prezentării 
listelor de cantităţi pe categorii de lucrări , cu extrase de consumuri 
de materiale,consumuri cu mâna de lucru,consumuri privind 
utilajele,consumuri privind transporturile , utilajele şi echipamentele 
tehnologice. 
Emiterea ordinului de începere a lucrărilor de execuţie este 
condiţionată de prezentarea a documentaţiei tehnice , conform ofertei 
depuse. 
NOTA: Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare are 
obligaţia de a prezenta propunerea tehnică şi propunerea financiară în 
format electronic. 

VI. 6) Model de contract însuşit 
Solicitat   √    Nesolicitat □ 

Formularul de acord cadru /contract subsecvent  prezentat în 
Secţiunea III, cuprinde clauzele contractuale  . 
Ofertantul va prezenta formularele de acord-cadru ți contract 
semnate şi ştampilate pe fiecare pagină (în plicul cu propunerea 
financiară).  
Eventualele propuneri cu privire la completarea acordului –cadru ți 
contractului cu clauze specifice se vor formula în scris şi vor fi 
ataşate. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a analiza şi 
accepta aceste propuneri numai în măsura în care acestea nu vor fi 
dezavantajoase pentru achizitor. 



VI. 7) Modul de prezentare a 
ofertei 
 

1. Adresa la care se depune oferta: sediul Primariei Sectorului 3 . 
menţionat la punctul I.a. 
2. Numărul de exemplare: ofertanţii trebuie să prezinte oferta şi 
documentele care o însoţesc în două exemplare: un exemplar 
original, şi o copie. 
3. Mod de prezentare: documentele de calificare, propunerea tehnică 
şi propunerea financiară (fiecare în original şi în copie) se vor 
introduce în 2 plicuri distincte, un plic cu documentele originale, 
celălalt plic cu documentele în copie, marcate corespunzător 
(ORIGINAL şi COPIE). 
4. Plicurile interioare trebuie să fie sigilate şi inscripţionate cu 
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei 
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată  
întârziată. Cele 2 plicuri interioare vor fi introduse într- un plic 
exterior netransparent, închis şi sigilat. 
5. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii 
contractante şi cu inscripţia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA DE 16.04.2010 ora 10.00”. 
6. Ofertanţii au obligaţia de a numerota, Țtampila şi de a semna 
fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al 
documentelor prezentate. 
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate 
în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi 
parafate conform prevederilor legale. 
7. Documente care însoţesc oferta: 
• Scrisoarea de înaintare: ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de 

înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Secţiunea IV 
(Formularul 1 );. 

• Împuternicirea: în cazul în care ofertanţii doresc să participe la 
şedinţa de deschidere, oferta trebuie să fie însotiţă de 
împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului prezent 
la deschidere este autorizat să angajeze ofertantul în procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 2 ). 

• Garanţia de participare: ofertantul trebuie să prezinte garanţia 
pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la 
cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt 
precizate la pct. VI.3). 

8. Scrisoarea de înaintare va fi prezentată separat de plicul exterior şi 
se va depune împreună cu acesta. 
9. Împuternicirea şi dovada constituirii garanţiei pentru participare 
(în original) însoţită, după caz de documentele privind calitatea de 
IMM (Formular 8), acordul de asociere ,  se vor introduce în plicul 
exterior, separat de cele 2 plicuri interioare, sau se va prezenta de 
către reprezentantul ofertantului la începutul şedinţei de deschidere a 
ofertelor.  
10. Documentele solicitate în vederea calificării vor fi prezentate 
după cum urmează: 
        * documentele solicitate în copie vor fi certificate privind 
conformitatea cu documentele originale de către reprezentantul legal 
al ofertantului; 
        * documentele pentru care nu se face precizarea de prezentare în 
copie, vor fi prezentate în original. 
11. Pentru ofertanţii străini, documentele solicitate în cadrul ofertei 
pot fi prezentate în limba oficială a ţării în care aceştia sunt rezidenţi, 
însoţite de traduceri autorizate în limba română.  
13. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect 
declararea ofertei depuse ca fiind neconformă. 
 

VI.8) Data limit ă de depunere a 
ofertelor 

 
16.04.2010, ora 09.00 



 
VI.9) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

1. Orice ofertant are dreptul de să-şi modifice sau să-şi retragă 
oferta depusă, făcând o solicitare scrisă în acest sens, înainte de 
data limită stabilită pentru depunerea ofertei,  

2. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în 
oferta deja depusă, acesta are obligaţia să asigure primirea şi 
înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea 
contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. 

3. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuiesc 
prezentate în conformitate cu prevederile de la pct. VI.6, cu 
amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod 
obligatoriu şi inscripţia „MODIFICĂRI”. 

4. Ofertantul nu are dreptul să-şi retragă sau să-şi modifice 
oferta, după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea 
ofertelor, sub sancţiunea excluderii sale de la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică.  

5. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 
sarcina operatorului economic. 

6. Ofertele care sunt depuse/transmise la o altă adresă a 
autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de 
participare, ori care sunt primite de către autoritatea 
contractantă după expirarea datei şi orei limită pentru depunere, 
sunt considerate întârziate, nu participă la procedura de 
atribuire şi se returnează nedeschise. 

VI. 10) Deschiderea ofertelor 

1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.04.2010, ora 
10.00, la sediul Primariei Sectorului 3 Str. Parfumului nr. 
2-4, Sala de Consiliu, menţionat la I.a. 
2. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: orice 
ofertant care a depus ofertă, are dreptul de a fi prezent la 
deschidere printr-o singură persoană împuternicită.  
3. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de 
deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii 
comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt 
prezenţi la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei 
de evaluare şi fiecare ofertant au dreptul de a primi o copie a 
acestuia. 
4. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile capitolului VI din H.G. nr. 
925/2006. 

 

 

 

 



VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  :  Oferta cea mai avant ajoasa din punct de vedere economic  

  Aprecierea pe baza metodologiei sistemului punctelor de calitate 
 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                              x  
Nr. crt. Factori de evaluare Pondere 

1. Preţurile unitare ale ofertei 60% 
2. Propunerea tehnică 40% 

 
DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL AL  PUNCTAJULUI 
TOTAL: 

Ptotal = P1 + P2 + P3 + P4 + P5  

unde:   

Ptotal - reprezintă Punctajul total 
max. 
100 
puncte 

P1 - reprezintă Punctajul corespunzător Preţului ofertei 
max. 
100 
puncte 

P2 
- reprezintă Punctajul corespunzător Planului de organizare a execuţiei 
lucrărilor 

max. 
100 
puncte 

P3 - reprezintă Punctajul corespunzător Tehnologiei de execuţie a lucrărilor 
max. 
100 
puncte 

P4 
- reprezintă Punctajul corespunzător Planului de management al sănătăţii şi 
securităţii muncii pe perioada execuţiei lucrărilor 

max. 
100 
puncte 

P5 
- reprezintă Punctajul corespunzător Planului de management de mediu pe 
perioada execuţiei lucrărilor 

max. 
100 
puncte 

 
1. Metodologia de acordare a punctajului/algoritmul de calcul 
 

•••• Punctajul (100 puncte) pentru factorul de evaluare „Preţul” se acordă astfel: 
 
Punctajul pentru Pi  se acordă astfel: 
Pentru cel mai scăzut Pi se acordă numărul maxim de puncte; 

a) Pentru celelalte Pi punctajul se acordă astfel: 
P(i) = Preţ minim_ x Nr. maxim de punctex Pondere punctaj, 
        Preţ (n) 

 Preţ minim  - preţul cel mai mic ofertat; 
 Preţ (n)      - preţul ofertat de operatorul economic pentru care se calculează punctajul; 
Nr. maxim de puncte     - Numărul de puncte din tabelul de mai jos; 

                                      Pondere punctaj           - Ponderea punctajului alocat – 60% 

•     Propunerea tehnică 
 

 Propunerea Tehnică 
max. 
100 

puncte 

  Pondere 
punctaj 



P2 Planul de Organizare a Execuţiei Lucrărilor   5 % 
P3 Tehnologia de Execuţie a Lucrărilor 25 % 
P4 Planul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Muncii   5 % 
P5 Planul de Management de Mediu   5 % 
TOTAL PONDERE PUNCTAJ 40 % 

 
DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL AL  PUNCTAJULUI 
TOTAL: 

Ptehnic= (P2 + P3 + P4 + P5 ) X 40% 

unde:   

Ptehnic - reprezintă Punctajul tehnic max. 
100 puncte 

P2 
- reprezintă Punctajul corespunzător Planului de organizare a execuţiei 
lucrărilor 

max. 
100 puncte 

P3 - reprezintă Punctajul corespunzător Tehnologiei de execuţie a lucrărilor 
max. 
100 puncte 

P4 
- reprezintă Punctajul corespunzător Planului de management al sănătăţii şi 
securităţii muncii pe perioada execuţiei lucrărilor 

max. 
100 puncte 

P5 
- reprezintă Punctajul corespunzător Planului de management de mediu pe 
perioada execuţiei lucrărilor 

max. 
100 puncte 

 
 

P2 
PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR PLANULUI DE ORGANIZARE 
A EXECUŢIEI LUCR ĂRILOR 

max. 
100 puncte 

 Ofertantul va prezenta planul de organizare a execuţiei lucrărilor, avându-se în vedere, în 
principal, modul de prezentare a organizării execuţiei lucrărilor, descrierea sistemului organizatoric 
aplicat la lucrare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat în execuţia lucrărilor, aplicabilitatea 
acestuia. 
 Comisia va analiza planul de organizare a execuţiei lucrărilor prezentat de fiecare ofertant şi va 
acorda pentru documentaţia prezentată note de la 1-100. Ofertantul care prezintă o documentaţie 
completă care să acopere în întregime cerinţele din caietul de sarcini şi din normativele şi standardele 
în vigoare va primi nota cea mai mare şi implicit maximul de puncte, respectiv 100 puncte, astfel: 
A.Modul de prezentare a organizării execuţiei lucrărilor                       25 puncte 
Informaţiile prezentate vor fi generale şi de detaliu ,vor fi corelate între ele de natură să rezulte 
funcţionalitatea sistemului propus.  
Se va descrie : 

 Organizarea generală a ofertantului pentru execuţia lucrărilor cuprinse în caietul de 
sarcini ( sediu, capacităţi de producţie materiale, prefabricate, semifabricate, confecţii, capacităşi de 
depozitare, spaţii de parcare, instalaţii,utilaje, auto, personal, laboratoare autorizate,etc.) 

 Organizarea aferentă execuţiei lucrărilor conform caietului de sarcini ( detalierea 
capacităţile de producţie  care vor deservi lucrarea pe amplasament, împărţirea concretă a sarcinilor 
pentru lucrarea de faţă ) 

  
B.Descrierea sistemului organizatoric aplicat pe tipuri de lucrări         40 puncte 
Sistemul propus va conţine opţiunea strategică privind realizarea lucrărilor, cu detalierea organizării 
pentru execuţia acestora şi a resurselor alocate. 
Se vor specifica 

 Premizele tehnice şi economice de la care pleacă ofertantul în alegerea modului de organizare 
a execuţiei lucrărilor pe categorii de lucrări; 

 Modul de organizare propus pentru execuţia categoriilor de lucrări prevăzute; 
 Resursele materiale şi umane implicate în realizarea categoriilor de lucrări. 

 
       C.Rigurozitatea sistemului aplicat la lucrare                                              25 puncte 
Memoriu în care se va detalia funcţionarea activităţii în sistemul organizatoric propus ( modul de 
organizare ) propus pentru execuţia categoriilor de lucrări în conformitate cu prevederile caietului de 



sarcini şi în ritmul necesar pentru încadrarea în termen. 
D.Aplicabilitatea planului de organizare a execuţiei lucrărilor              10 puncte 
Se va specifica : 

 disponibilitatea resurselor implicate pe perioada execuţiei 
 gradul de acoperire al necesarului de resurse din forţe proprii 
 eventualele riscuri de dereglare a funcţionării activităţii 

 
        -  Pentru informatii detaliate    -  punctaj maxim 
           -  Pentru informatii suficiente                 -  ½ punctaj maxim 
           -  Pentru informatii sumare                     -  ⅓ punctaj maxim 
           -  Lipsa informatii                                       – 0 puncte 
 
 Pentru celelalte oferte care au primit note mai mici “n” punctajul se calculează astfel: 
 

P2 = 
Nota n 
Nota maximă acordată 

x 
punctajul maxim acordat (100 puncte) x 5% 
(pondere)  

 
unde: Nota n – nota ofertei curente, Nota maximă acordată - nota maximă acordată 
 
 

P3 
PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR TEHNOLOGIEI DE EXECU ŢIE 
A LUCRĂRILOR 

max. 
100 puncte 

 Ofertantul va prezenta lista procedurilor tehnice de execuţie a tipurilor de lucrări avându-se 
în vedere gradul de acoperire al tuturor cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini. 
 Comisia va analiza procedurile tehnice de execuţie prezentate de fiecare ofertant şi va acorda 
pentru documentaţia prezentată note de la 1-100. 
 Ofertantul care prezintă o documentaţie completă care să acopere în întregime cerinţele din 
caietul de sarcini şi din normativele şi standardele în vigoare va primi nota cea mai mare şi implicit 
maximul de puncte, respectiv 100 puncte, astfel : 
A.Integralitatea, rigurozitatea şi corelarea tehnologiilor de execuţie cu caietul de sarcin 
                                                                                                            100 puncte 
Din care : 
Integralitatea                                                                                    30  puncte 
Ofertantul va prezenta toate procedurile componente ale tehnologiilor de execuţie pentru categoriile 
de lucrări prevăzute 
Rigurozitatea                                                                                     30 puncte 
Procedurile prezentate vor fi suficient de detaliate pentru demonstrarea înţelegerii tehnologiilor de 
execuţie. 
Corelarea                                                                                            30 puncte 
Procedurile vor respecta prevederile caietului de sarcini specific lucrării. 

 Procedurile tehnice de execuţie pentru activităţile prevăzute în caietul de sarcini  
                                                                                                               10 puncte                                                                                 
 
           -  Pentru informatii detaliate                  -     punctaj maxim 
           -  Pentru informatii suficiente                 -  ½ punctaj maxim 
           -  Pentru informatii sumare                     -  ⅓ punctaj maxim 
           -  Lipsa informatii                                   –  0 puncte 
 
Pentru celelalte oferte care au primit note mai mici “n” punctajul se calculează astfel: 
 

P3 = 
Nota n 
Nota maximă acordată 

x 
punctajul maxim acordat (100 puncte) x 
25% (pondere) 

 
unde: Nota n – nota ofertei curente, Nota maximă acordată - nota maximă acordată 
 

 



 

P4 
PUNCTAJUL CORESPUNZĂTOR PLANULUI DE 
MANAGEMENT AL S ĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII MUNCII PE 
PERIOADA EXECUŢIEI LUCR ĂRILOR 

max. 
100 puncte 

 Ofertantul va prezenta planul propriu de asigurare a sănătăţii şi securităţii muncii (SSM), pe 
perioada execuţiei lucrărilor, avându-se în vedere gradul de acoperire al cerinţelor prevăzute în 
Caietul de Sarcini. 
 Comisia va analiza planul propriu de asigurare a sănătăţii şi securităţii muncii (SSM), pe 
perioada execuţiei lucrărilor, prezentat de fiecare ofertant şi va acorda pentru documentaţia 
prezentată note de la 1-100. 
 Ofertantul care prezintă o documentaţie completă care să acopere în întregime cerinţele din 
caietul de sarcini şi din normativele şi standardele în vigoare va primi nota cea mai mare şi implicit 
maximul de puncte, respectiv 100 puncte. 

 Plan propriu de sănătate şi securitatea muncii conform  
HOTARÂRII nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinte le  
minime de securitate si sanatate pentru santierele  
temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare                    79 puncte 
Din care : 
    -numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului;                                                    1 punct 
    -numarul lucratorilor pe santier;                                                                                       1 punct 
    -numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor, daca este cazul;           1 punct 
    -durata lucrarilor, indicând timpul necesar începerii acestora după emiterea 
    ordinului de începere  ;                                                                                                     1 punct 
    -analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a 
celorlalti participanti la procesul de munca pe santier;                                                     25 puncte 
    -evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de 
echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de 
deplasarea personalului, de organizarea santierului; 
                                                                                                                                           25 puncte 
     -masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care 
antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri 
de protectie individuala.  
                                                                                                                                            25 puncte 
 

 Detalierea echipamentului de protecţie specific riscurilor evaluate      21 puncte 
 
           -  Pentru informatii detaliate                 -  punctaj maxim 
           -  Pentru informatii suficiente                 -  ½ punctaj maxim 
           -  Pentru informatii sumare                     -  ⅓ punctaj maxim 
           -  Lipsa informatii                                       – 0 puncte 
 
Pentru celelalte oferte care au primit note mai mici “n” punctajul se calculează astfel: 
 

P4 = 
Nota n 
Nota maximă acordată 

x 
punctajul maxim acordat (100 puncte) x 
5% (pondere) 

 
unde: Nota n – nota ofertei curente, Nota maximă acordată - nota maximă acordată 
 

 

P5 
PUNCTAJUL CORESPUNZATOR PLANULUI DE 
MANAGEMENT DE MEDIU PE PERIOADA EXECU ŢIEI 
LUCRĂRILOR 

max. 
100 
puncte 

 Ofertantul va prezenta planul propriu de protecţie a mediului, pe perioada execuţiei lucrărilor, 
avându-se în vedere gradul de acoperire al cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini. 
 Comisia va analiza planul propriu de protecţie a mediului, pe perioada execuţiei lucrărilor, 
prezentat de fiecare ofertant şi va acorda pentru documentaţia prezentată note de la 1-100. 



 Ofertantul care prezintă o documentaţie completă care să acopere în întregime cerinţele din 
caietul de sarcini şi din normativele şi standardele în vigoare va primi nota cea mai mare şi implicit 
maximul de puncte, respectiv 100 puncte. 

 Identificarea corectă a componentelor planului de management de mediu pe timpul 
execuţiei lucrărilor 
                                                                                                                       20 puncte 

 Stabilirea etapelor de execuţie de lucrări pe baza caietului  
de sarcini                                                                                                      40 puncte 

   Diagnoze privind etapa de exploatare                                         20 puncte 
  Aplicarea prevederior legale privind managementul de mediu pe  

perioada execuţiei lucrărilor                                                                      20 puncte 
 
           -  Pentru informatii detaliate                 -      punctaj maxim 
           -  Pentru informatii suficiente                 -  ½ punctaj maxim 
           -  Pentru informatii sumare                     -  ⅓ punctaj maxim 
           -  Lipsa informatii                                   -   0 puncte 
 
Pentru celelalte oferte care au primit note mai mici “n” punctajul se calculează astfel: 
 

P5 = 
Nota n 
Nota maximă acordată 

x 
punctajul maxim acordat (100 puncte)x 
5% (pondere) 

 
unde: Nota n – nota ofertei curente, Nota maximă acordată - nota maximă acordată 
 

 
Evaluarea ofertelor se va face prin punctarea fiecărei oferte conform algoritmului de calcul prezentat 
mai sus şi întocmirea, în ordine descrescătoare a punctajelor respective şi a clasamentului pe baza 
căruia se stabileşte oferta câştigătoare.  
Va fi declarat câştigător ofertantul care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării algoritmului 
de calcul. 
 
VIII. Atribuirea ACORDULUI CADRU 

 
Atribuirea acordului cadru 
 Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la eligibilitate şi înregistrare, precum şi 
cerinţele solicitate privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară. 
Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare 
este considerat a avea ofertă admisibilă. 

 
 Examinarea ofertelor 
1. Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare. 
 Ofertele se vor deschide la data şi în locul stabilit în Fişa de date a achiziţiei, în prezenţa membrilor 
comisiei de evaluare şi ai reprezentanţilor împuterniciţi ai operatorilor economici. 
2. Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al 
elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. 
3. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are 
dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru 
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din 
O.U.G. 34/2006 sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. Comisia de 
evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, 
precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor, de regulă 72 de ore lucrătoare. 
4. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 
a) a fost depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul 
de participare; 
b) nu este însoţită de garanţia de participare, astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire; 



c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare;  
d) a fost depusă de un ofertant care în ultimii 2 ani ,din motive imputabile acestuia,nu şi-a îndeplinit 
sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale în raport cu autoritatea contractantă sau 
cu o terţă autoritate, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia; 
e) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în 
considerare din următoarele motive: 
- în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte 
alternative;  
- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; 
f) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de 
protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 
alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;  
g) preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică fie pe total,fie pe una din cele două 
componente(proiectare şi execuţie ). 
h) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din O.U.G. 34/2006,cu modificările şi 
completările ulterioare, se constată că oferta prezinta un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce 
urmează a fi furnizat, executat sau prestat, iar justificările primite nu au fost concludente. 
5. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 
a) nu satisface cerinţele caietului de sarcini;  
b) conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase 
pentru autoritatea contractantă; 
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu 
pot fi justificate.  
d) conţine vicii de formă sau erori aritmetice a căror remediere nu a fost acceptată de ofertant 
Ofertele care nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute mai sus (inacceptabilă sau 
neconformă) sunt singurele oferte care vor fi declarate admisibile.  
6. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu lucrarea care 
urmează să fie executată, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris şi înainte de a lua 
o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la 
ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. 
7. Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: 
a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 
b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisia de evaluare clarificările solicitate; 
c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii financiare, cu 
excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice; 
d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident 
dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 
e) explicaţiile solicitate conform E.5.3 nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documentele 
justificative cerute de comisia de evaluare. 
Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii  
pentru atribuirea contractului de achiziţie 
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 204, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă are 
dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia 
această decizie, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 
a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de operatori 
economici este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedură, de prezenta ordonanţă de 
urgenţă; Dacă la procedura de licitaţie deschisă se depune o singură ofertă corespunzătoare, autoritatea 
contractantă este îndreptăţită să atribuie contractul ofertantului respectiv, numai dacă preţul reprezintă  
 
 
 
 
 
 



răspunsul pieţei. 
b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzătoare; 
c) au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului 
neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; 
d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă 
încheierea contractului. 
(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care 
se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată 
erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f) din 
O.U.G nr. 34/2006; 
b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să 
conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f) din O.U.G 
nr.34/2006. 
In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, 
legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in 
acest sens. 
Autoritatea contractanta va folosi pentru contractare formularele de contract prezentate in Secţiunea 
III, cu toate anexele specificate.  
Autoritatea contractanta  va incheia acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai 
devreme de: 
 a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform 
prevederilor art. 205 din OUG nr.34/2006,cu completările şi modificările ulterioare, în cazul în care 
valoarea estimată conform prevederilor cap.II, secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2); 
 b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform 
prevederilor art.205 din OUG nr.34/2006,cu completările şi modificările ulterioare, în cazul în care 
valoarea estimată conform prevederilor cap. II, secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru este mai mică sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2)  
VIII.1) Ajustarea  pre ţului 
contractului   
DA   �     NU   √ 

1. Preţul contractului, exprimat în lei, fără TVA, este ferm şi 
nemodificabil pe toată durata de îndeplinire a contractului. 

VIII.2) Garan ţia de bună 
execuţie a contractului  
 

DA   √      NU   � 

1. Garanţia de bună execuţie a cărei valoare va fi de 10 % din 
preţul fără TVA al contractului . 

2. Societăţile care fac dovada că sunt IMM, vor beneficia de o 
reducere cu 50% a cuantumului garanţiei de bună execuţie. 

3. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin reţineri 
succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale 

 
IX PRECIZARI FINALE  
IX Raspunderea ofertantului  Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalizarea si 

autencititatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau 
copie in vederea participarii la procedura . 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de 
evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau 
obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si 
nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA II 

CAIET DE SARCINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
        
 
      



 
CAIET DE SARCINI 

 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică.  
 

1. DATE GENERALE 
 
Denumirea investiţiei  
 

Servicii de proiectare pentru elaborare documentaţie tehnico-economică  PT, CS, DE şi AT în 
vederea obţinerii de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 
3, domeniul major de intervenţie 3.4. “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă pentru următoarele obiective de investiţii:  

 
1. Liceul Teoretic A.I. Cuza; 
2. Grup Şcolar Construcţii Montaj Mihai Bravu; 
3. Grup Şcolar Chimie C.D. Neniţescu; 
4. Şcoala nr. 21; 
5. Şcoala nr. 82; 
6. Şcoala nr. 112; 
7. Şcoala nr. 199; 
8. Şcoala nr. 200. 

 
 
     Obiectul contractului  - achiziţie de servicii de proiectare, asistență tehnică ți  lucrari de 

executie pentru 8 unitati de invatamant preuniversitar din sectorul 3  
  

1.1. Procedura de licitaţie – licitatie deschisa 
 

1.2. Contractor - se va desemna în urma procedurii de achiziţie.  
 

1.3. Durata de realizare a obiectivului şi garanţia  
 
Durata de realizare a lucrarilor de executie, a serviciului de proiectare si a urmaririi executiei va 

fi stabilită prin oferta cuantificată în zile lucrătoare, calculate de la comanda fermă ți a ordinului de 
începere emise de achizitor pentru fiecare locaţie în parte, cu drept de finalizare în avans. 

Garantia lucrarilor va fi de minim 5 ani de la data receptiei lucrarilor.  
 

1.4. Ordonatorul principal de credite:  
 

Primaria Sector 3, reprezentat prin Primar. Finanţarea se va face din bugetul local si alte fonduri 
legal constituite  
 

1.5. Autoritatea contractantă:  
 

Primaria Sector 3, reprezentat prin Primar, str. Parfumului nr.2-4, sector 3,Bucuresti. 
1.6. Descrierea obiectivului: este prezentată în anexe  

 
2. CRITERII DE ATRIBUIRE 

 
Criteriul de stabilire a ofertei câştigătoare este: „oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic”. 
 

3.    PREZENTAREA PROIECTULUI 



 
Unul din obiectivele autorităţii publice locale a sectorului 3 constă în modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare prin includerea acestora în 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, DMI 3.4, program finanţat din fonduri europene în 
proporţie de 98 % şi de la bugetul local în proporţie de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 

Propunerile sunt: 
• Liceul Teoretic A.I. Cuza; 
• Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; 
• Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; 
• Şcoala nr. 21; 
• Şcoala nr. 82; 
• Şcoala nr. 112; 
• Şcoala nr. 199; 
• Şcoala nr. 200. 

 
3.1. SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE :  
.  
 • Liceul Teoretic A.I. Cuza; 

Proiectul cuprinde lucrari de extindere a cladirii existente a Liceului Al. I. Cuza cu Sali de clasa 
si lucrari de reabilitare si modernizare a cladirilor existente: Corp A si Sala de sport. 
 

• Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; 
Proiectul cuprinde lucrari de reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a cladirilor 

existente: Corp A+Sală sport, Corp B, Ateliere.  
 
• Colegiul Tehnic  C.D. Neniţescu 
Proiectul cuprinde lucrari de reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a cladirilor 

existente: Corp A, Corp B, Ateliere, Sală sport 
 
 • Şcoala nr. 200 

Proiectul cuprinde lucrari de extindere a cladirii existente a Scolii Generale nr. 200 si lucrari de 
reabilitare si modernizare a cladirii existente. 
 
 • Şcoala nr. 21; 

Proiectul cuprinde lucrari de extindere a cladirii existente a Scolii Generale nr. 21 si lucrari de 
reabilitare si modernizare a cladirii existente. 
 

• Şcoala nr. 82; 
Proiectul cuprinde lucrari de reabilitare, modernizare şi echipare a cladirilor existente. 
 
 • Şcoala nr. 112; 

Proiectul cuprinde lucrari de extindere a cladirii existente a Scolii Generale nr. 112 si lucrari de 
reabilitare si modernizare a cladirii existente. 
 
 • Şcoala nr. 199; 

Proiectul cuprinde lucrari de extindere a cladirii existente a Scolii Generale nr. 199 si lucrari de 
reabilitare si modernizare a cladirii existente. 
 
4. Reglementări legislative 
 
1.  Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 - Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 
proiectului, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor – Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 
11/12/1995; 



3. Ordin MLPTL 777/2003: Reglementare tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a 
specialiştilor cu activitate în construcţii" - Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 – cu 
modificările ulterioare. 

4. Ghidul solicitantului  Programului Operaţional Regional, axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 
3.4. “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

5. Hotărârea de Guvern nr. 28 / 2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

6. Hotărârea Guvernului nr.  925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr.  1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

8. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

9. Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, republicată în baza Legii nr. 195/2007; 

10. Ordinul Ministrului Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice şi Locuinţelor nr. 185/2008 pentru aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 
"Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" în cadrul axei prioritare 
"Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu 
modificările şi completările ulterioare;- 

11. Ordinul Ministrului Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863/2008, pentru aprobarea 
"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii" cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Ordinul Ministrului Finan ţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

13. Normativul NP100-92 pentru proiectarea antiseismica şi capitolele 11 şi 12 revizuite în decembrie 
1996; 

14. STAS 10107/ 1990 privind Instructiunile pentru structuri de tip cadru, normativul revizuit P85-96 
pentru proiectarea peretilor structurali, etc. 

15. Continutul cadru al rapoartelor de expertiza  stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru 
expertizarea construcţiilor pentru anii 1995-1997. 
 
NORME EDUCAŢIONALE SPECIFICE 

16. Legea nr. 84/1995 a învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
17. Legea nr. 132 / 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 

Profesională a  Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
18. Hotărârea de Guvern nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru 

formare profesională continuă 2005 – 2010. 
19. Hotărârea de Guvern nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 
20. Ordonanţa de Guven nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, modificată 

si completată; 
21. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei modificată şi 

completată 



22. „Norme educaţionale republicane pentru realizarea investitiilor cu scop educaţional”, publicate de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetarii în 2002.  

23. Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 

24. Ordinul nr. 353 / 5202 / 2003 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare 
profesională, cu modificările şi completările ulterioare 

25.  „Normativul privind proiectarea, executarea şi intretinerea construcţiilor pentru educaţie”, 
indicativ NP 010-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 5/N din 22 ianuarie 1997, privind proiectarea 
spatiilor de învăţământ. 
DOCUMENTELE STRATEGICE: 

26. Programul Operaţional Regional 2007-2013; 
27. Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013; 
28. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013; 
29. Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013; 
30. Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională; 
31. Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European 

de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune; 
32. Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului 

(CE)  nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune şi a Regulamentului (CE)  
nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională; 

33. Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene modificat prin Regulamentului (CE)  nr. 1525/17.12.2007 al Consiliului; 

34. Hotărârea de Guvern nr. 457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a 
instrumentelor structurale; 

35. Alte regulamente ale CE în legătură cu Fondurile Structurale şi de Coeziune 
36. PROTECTIA MEDIULUI 
37. Strategia naţională de protejare a mediului; 
38. Directiva nr. 92/43/CEE din 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi 

floră sălbatică; 
39. Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea a - III – a, zone protejate 
40. Legea nr.462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice 
41. Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul 

integrat al poluării 
42. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
43. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  152/ 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al 

poluării, cu modificările şi completările ulterioare; 
44. Hotărârea de Guvern nr.  445/2009 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului 

asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private 
45. Ordinul Ministrului apelor, p ădurilor şi protecţiei mediului nr.  462/1993 pentru aprobarea 

Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica şi Normelor metodologice privind determinarea 
emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare 

46. Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de 
autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului 

47. Ordinul ministrului  apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii  de 
evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu cu modificările şi 
completarile ulterioare 

48. Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998  pentru aprobarea Normelor privind protecţia 
mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător 

49. De asemenea proiectantul a respectat urmatoarelor normative şi regulamente: 
50. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sanatatii în muncă  cu modificările şi completările ulterioare; 
51. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,  cu modificările 
şi completările ulterioare; 



52. ORDINUL MDRL nr. 839/2009. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii            

53. Legea  nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
54. Hotărârea de Guvern nr.  1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
55. Hotărârea de Guvern nr.  272/1994 privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al 

calitatii în construcţii 
56. Ordinul Ministrului Administra ţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale 

de apărare împotriva incendiilor; 
57. Ordinul Ministerul Dezvolt ării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
58. C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente; 

Normative tehnice pentru construcţii şi instalaţii: 
1 NORMATIV P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 
2 MANUAL MP008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare 

a prevederilor normativului P118-99  "Siguranţa la foc a 
constructiilor”.  

3 NORMATIV SC 002-98 Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă, gaze 
naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile 
de locuinţe.  

4 NORMATIV SC 004-
2000 

Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la 
clădiri publice. 

5 NORMATIV I 9-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor 
sanitare.   

6 NORMATIV I 9/1-96 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.  
7 NORMATIV GP 051-

2000 
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor 
termice mici. 

8 MANUAL ME 005-
2000 

Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare 
privind instalaţiile aferente construcţiilor. 

9 NORMATIV NP 051-
2001 

Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului 
urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. 

10 NORMATIV I 36-2001 Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din 
centrale şi puncte termice. 

11 NORMATIV GP 063-
2001 

Ghid pentru proiectarea, executarea şi exploatarea 
dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a 
gazelor fierbinţi din construcţii în caz de incendiu. 

12 NORMATIV NP 063-
02    

Normativ privind criteriile de performanţă specifice 
rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii.  

13 NORMATIV NP 065-
02    

Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea 
funcţională de bază) din  punct de vedere al cerinţelor Legii 
10/1995. 

14 NORMATIV I 13-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de 
încălzire centrală. 

15 NORMATIV I 13/1-02 Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire 
centrală. 

16 NORMATIV I 18/1-01 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor 
electrice interioare de curenţi slabi aferente  clădirilor civile 
şi de producţie. 

17 NORMATIV I 18/2-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de 
semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare 
împotriva efracţiei. 

18 NTPEE - 2008 Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale ( Anexa la Ord. 
ANRDE Nr. 5/2009 
)                                                                       



19 NORMATIV GT 058-03 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de 
calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, pentru instalaţiile de ventilare-climatizare. 

20 NORMATIV GT 059-03 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de 
calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, pentru instalaţiile electrice din clădiri. 

21 NORMATIV GT 060-03 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de 
calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, pentru instalaţiile de încălzire centrală. 

22  NORMATIV GT 063-
04 

Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate 
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii 
pentru instalatiile sanitare din cladiri 

23 NORMATIV C 300-1994 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata 
executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora. 

24 NORMATIV NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea 
instalaţiilor de stingere a incendiilor. 

25 NORMATIV GP 043-99 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din pvc, 
polietilenă şi polipropilenă. 

26 NORMATIV NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. 
27  NORMATIV  

NP 082-04 
Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra 
construcţiilor. Acţiunea vântului. 

28  NORMATIV P 100-
/2006 
Inclusiv Anexele 1 si 2 la 
Ordinul MLDPL 
688/2007 

Cod de proiectare seismică. PARTEA I. Prevederi de 
proiectare pentru clădiri. 
Comentarii referitoare la prevederile P 100-1/2006 (Anexa 
1)  
Exemple de Proiectare si Calcul  (Anexa 
2)                               

29  NORMATIV P100/3-
2008 

Cod de proiectare seismică. PARTEA a III-a. Prevederi 
pentru evaluarea  seismica a cladirilor existente              

30 NORMATIV C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de 
constructie ale clădirilor (cuprinde C 107/1,2,3,4,5). 

31 NORMATIV CR 1-1-3-
2005 

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra 
constructiilor. 

32 NORMATIV CR 0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in 
constructii. 

33 NORMATIV  NP 048-
2000 

Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a 
clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a 
apei calde de consum aferente acestora 

34 NORMATIV NP 047-
2000 

Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor 
existente şi al instalatiilor de încălzire şi preparare a apei 
calde de consum aferente acestora 

35  NORMATIV NP 049-
2000 

 Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului 
energetic al cladirilor existente                                                  

36 NORMATIV NP 068-02 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de 
vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare. 

37 NORMATIV NP 029-02 Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare pentru reţele 
termice cu conducte preizolate. 

38 NORMATIV NP 040 - 
02 

Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea 
hidroizolatiilor la cladiri 

39 NORMATIV CR 6 - 
2006 

Cod de proiectare pentru structuri din zidarie 

40 NORMATIV P 96 - 1996 Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de 
canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social-
culturale şi industriale       



41 ORDIN MAI 80 / 2009 Pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi 
autorizare.privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; 

42 ORDIN MAI 1436 / 2006 Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi 
reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor;   

43 HG 1739 / 2006 Pentru aprobarea categiilor de constructii şi amenajari care 
se supun avizării şi autorizarii privind securitatea la incendiu  

44 ORDIN MAI 130/2007 Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de 
securitate la incendiu                   

45 NORMATIV NP 010 - 
97 

Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea 
construcţiilor pentru şcoli şi licee 

46 NORMATIV NP I 7 - 02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalatiilor 
electrice. cu tensiuni până la 1000 Vc.a. şi 1500 Vc.c.   

47 NORMATIV GP 052 - 
2000 

Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.a. 
şi 1500 Vc.c                                                 

48 NORMATIV I 5 - 98 Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de 
ventilare şi climatizare                

49 NORMATIV I 20 - 2000 Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva 
trăsnetului        

50 NORMATIV C 125 - 05 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de 
izolarea fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri 

51 NORMATIV Mc 001/1-
06 - Partea I – Anvelopa clădirii 

52 NORMATIV Mc 001/2-
06 - Partea a II-a – Performanţa energetică a instalaţiilor din 

clădiri 
53 NORMATIV Mc 001/3-

06 - Partea a III-a – Auditul şi certificatul de performanţă a 
clădirii 

54  NORMATIV  NP 121-
06 

Normativ prvind reabilitarea  hidroizolaţiilor bituminoase ale 
acoperişurilor clădirilor         

55  NORMATIV C 107/6-
02 

Normativ general privind calculul transferului de masa 
(umiditate) prin elementele de constructie 

56  NORMATIV NP 61-02 Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de 
iluminat artificial din cladiri 

57  NORMATIV C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de 
instalatii aferente constructiilor 

58 NORMATIV GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor 
de constructie la cladiri existente, in vederea reabilitarii 
termice 

59 NORMATIV MP 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a 
masurilor de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor 
aferente. Program cadru al programului national anual de 
reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor 
aferente 

60 NORMATIV NP 058-02 Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor de 
alimentare cu energie termica – retele si puncte termice 

61 NORMATIV GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare 
expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor 
aferente  

62 NORMATIV C 107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii 
termice la cladiri 

63 NORMATIV C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a 
elementelor de inchidere ale cladirilor 

64 NORMATIV P100/3-
2008 

Cod de proiectare seismică. PARTEA a III-a. Prevederi 
pentru evaluarea  seismica a cladirilor existente              



65 STAS 1907/1, 2 – 97 Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. 
Prescripţii de calcul. 
 

 
5.  PROPUNEREA TEHNICĂ 

 
5.1. Serviciile solicitate 

 
Serviciile solicitate  pentru fiecare dintre unităţile de învăţământ menţionate la pct. 3 de 

autoritatea contractanta sunt după cum urmează:   
 

- Elaborare PT (proiect tehnic), verificat la toate cerinţele prevăzute de lege si in conformitate cu 
Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 
intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, si cu normele de 
mediu pentru constructii sustenabile,  se va depune în 7 exemplare şi pe suport magnetic. 
Documentaţia  pentru Proiectul Tehnic, pentru fiecare unitate de învăţământ în parte se va  elabora în 
conformitate cu conţinutul cadru  al Ordinului nr.863/2008, se va utiliza conţinutul cadrul al proiectului 
tehnic stabilit prin acest ordin şi prezentat în Modelul D 2 „Conţinutul-cadru al proiectului tehnic” din 
Ghidul Solicitantului  pentru Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major 
de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă şi Hotărârea 
Guvernului nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
Orice modificare şi/sau completare ceruta de catre organismul intermediar,  necesar a fi adusă 
documentaţiei proiectului tehnic  trebuie să fie efectuata de  catre proiectant in termenul specificat de 
catre O.I. P.O.R. Proiectul tehnic trebuie realizat astfel incat sa fie acceptat conform Ghidul 
Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 
intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.  

- Proiectarea sa aibă in vedere  constructia sustenabila din punct de vedere al eficientei mediului  
in vederea certificarii ulterioare  LEED cel putin a extinderilor prevazute. 
 

- Elaborare CS (caiet de sarcini, liste de cantităţi, deviz confidenţial), se va depune în 7 
exemplare şi pe suport magnetic. 
 

- Elaborare documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC) si 
documentatia necesara obtinerii avizelor si acordurilor privind utilitatile urbane si infrastructura, avize 
si acorduri privind securitatea la incendiu conform certificatelor de urbanism, si se va depune în 7 
exemplare şi pe suport magnetic. 
 

- Elaborare DDE (documentaţie detalii de execuţie), se va depune în 7 exemplare şi pe suport 
magnetic. 
 

- Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor care sa cuprinda 
programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor, iar procesele verbale de recepţie calitative, 
pentru lucrări ascunse şi faze determinante să fie elaborate conform Programului de urmărire şi control 
al calităţii lucrărilor din proiectul tehnic, semnate şi ştampilate de toţi participanţii le elaborarea lor.  
Pe durata execuţiei lucrărilor proiectantul trebuie să: 
- participe la toate fazele de verificare şi control al calităţii lucrărilor executate; 
- modifice soluţiile din proiectul tehnic, dacă situaţiile concrete impun această măsură; modificarea de 
soluţie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect şi a auditorului energetic �i va include 
modificările listelor de cantităţi, planşelor etc. 
- să participe la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală întocmind referate de prezentare 
privind modul în care a fost realizată lucrarea, respectiv modul în care s-a comportat lucrarea în 
perioada de garanţie. 



 
Executia Lucrarilor de constructii se va face in concordanta cu proiectul tehnic, va consta in activitati 
de :  

- organizare de santier: delimitarea santierului, montarea panoului de identificare a lucrarii 
conform cu cerintele specifice, asigurarea utilitatilor necesare santierului – apa, curent electric, 
asigurarea de spatii corespunzatoare de depozitare a materialelor la locul executiei 

- aprovizionare, transport si depozitare materiale 
- Interventiile necesare asupra cladirilor existente si a  instalatiilor aferente  

 
Executantul trebuie sa  prezinte o documentaţie completă care să acopere în întregime cerinţele din 

normativele şi standardele în vigoare, totodata in conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Axa 
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă.  Informaţiile prezentate vor fi generale şi de 
detaliu,vor fi corelate între ele de natură să rezulte funcţionalitatea. Se va stabilii o strategie privind 
realizarea lucrărilor, cu detalierea organizării pentru execuţia acestora şi a resurselor alocate care sa 
corespunda principiilor si normelor de dezvoltare stabilite de catre Stategia Nationala de Dezvoltare 
Durabila  a Romaniei.  

Acestea vor fi corelate cu normele de orientare si coordonare ale Planului National de Dezvoltare 
2007-2013 privind resursele umane, Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, creşterea 
competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei  
 
5.2 Contractele de lucrari subsecvente vor avea trei etape: 
 

- Etapa I: elaborarea proiectelor tehnice + DDE+CS+PAC şi verificarea acestora 
- Etapa a II-a: executarea lucrarilor de constructii montaj 
- Etapa a III a – acordarea asistenţei tehnice pe durata execuţiei lucrărilor.  

 
Fiecare operator economic, în cadrul propunerii tehnice, îsi va stabili termenele de predare pentru 
fiecare tip de documentatie din cadrul etapelor I-II-III. 
 
I Proiectul de execuţie (fazele PT+PAC+CS+DE) 
 Documentatiile aferente proiectului de executie vor fi predate astfel : 
Proiect tehnic si proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, Caiete de sarcini si detalii de 
executie 
Documentatie pentru obtinerea avizelor necesare 
 
I.1 Obiective urmărite 

 
Documentaţiile aferente proiectelor tehnice, trebuie să: 
- corespundă din punct de vedere al cerinţelor de calitate (este verificată de verificatori atestaţi pentru 

domeniile şi cerinţele specificate), 
- se va  elabora în conformitate cu conţinutul cadru  al Ordinului nr.863/2008, se va utiliza conţinutul 

cadrul al proiectului tehnic stabilit prin acest ordin şi prezentat în Modelul D 2 „Conţinutul-cadru al 
proiectului tehnic” din Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă şi Hotărârea Guvernului nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

- să conţină caiete de sarcini privind execuţia lucrărilor, caiete de sarcini pentru furnizorii materialelor 
principale, caiete de sarcini pentru recepţii şi caiete de sarcini pentru urmărirea în timp a construcţiei şi 
pentru întocmirea cărţii tehnice. (Atenţie! În cadrul caietelor de sarcini şi oriunde în cadrul proiectului 
este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte 
asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa!); 

- să conţină detalii de execuţie.  



Documentaţiile aferente proiectelor pentru obţinerea autorizaţiilor de construire: 
- vor fi întocmite conform cerinţelor specificate în Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare; 
  
I.2 Condiţii de predare a documentaţiei: 
Toate proiectele tehnice si toate proiectele pentru obtinerea autorizatiei de construire (părti scrise si 
părti desenate) vor fi predate autorităţii contractante. 
Acceptarea documentaţiilor este condiţionată de: 
1. întocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale privind conţinutul cadru al proiectului de 
execuţie; 
2. existenţa referatelor de verificare întocmite de către verificatorii de proiecte şi de existenţa 
ştampilelor verificatorilor atât pe părţile scrise cât şi pe părţile desenate; 
3. fiecare proiect tehnic care va fi predat de către proiectant autorităţii contractante va fi însoţit de un 
referat întocmit de către auditorul în eficienţă energetică, prin care se va da un aviz, strict din punct de 
vedere al eficienţei energetic; 
4. existenţa graficului de execuţie a lucrărilor; 
 5. existenţa dovezii de depunere spre avizare la Inspectoratul în Construcţii al Municipiului 
Bucureşti a graficului de urmărire şi control al calităţii lucrărilor. 
 
I.3 Verificarea tehnică a proiectului: 

I.3.1 Obiective urmărite: 
Verificare tehnică a proiectului trebuie asigurată de către specialişti atestaţi pentru domeniul construcţii 
şi arhitectură. 
 
II. Executarea lucrarilor de constructii montaj 
 II.1 Obiective urmarite 
Executia Lucrarilor de constructii se va face in concordanta cu proiectul tehnic , va consta in activitati 
de  

- organizare de santier: delimitarea santierului, montarea panoului de identificare a lucrarii conform cu 
cerintele specifice, asigurarea utilitatilor necesare santierului – apa, curent electric, asigurarea de spatii 
corespunzatoare de depozitare a materialelor la locul executiei 

- aprovizionare, transport si depozitare materiale 
- Interventiile necesare asupra cladirilor existente si a  instalatiilor aferente  
- Se va stabilii o strategie privind realizarea lucrărilor, cu detalierea organizării pentru execuţia acestora 
şi a resurselor alocate care sa corespunda principiilor si normelor de dezvoltare stabilite de catre 
Stategia Nationala de Dezvoltare Durabila  a Romaniei.  

- Realizarea lucrarilor trebuie sa se faca tinandu-se cont de strategia de dezvoltare durabila, 
eficienta energetica, sustenabilitate.  Totodata se va face avand ca obiective respectarea egalitatii de 
sanse si a responsabilitatii sociale a executantului.  
 Se vor utiliza numai materiale agrementate din punct de vedere tehnic, prezentându-se 
documente justificative în acest sens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor şi până la recepţia 
finală a lucrărilor. 

III.1 Obiective urmărite: 
Pe durata execuţiei lucrărilor proiectantul trebuie să: 
- participe la toate fazele de verificare şi control al calităţii lucrărilor executate; 



- modifice soluţiile din proiectul tehnic, dacă situaţiile concrete impun această măsură; modificarea de 
soluţie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect şi va include modificările listelor de cantităţi, 
planşelor etc. 
- să participe la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală întocmind referate de prezentare 
privind modul în care a fost realizată lucrarea, respective modul în care s-a comportat lucrarea în 
perioada de garanţie. 
 
6. GRAFICUL  DE  REALIZARE  AL SERVICIILOR  

În cadrul ofertei se va detalia graficul de realizare al serviciilor  în funcţie de etapizarea şi 
eşalonarea propusă de ofertant. 
 
7. PROPUNEREA FINANCIARĂ 
 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile 
cu privire la preţ, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de  
achiziţie publică. Propunerea financiară se va  defalca pe faze: 
 Faza 1: 
 -  proiect tehnic, verificat la toate cerinţele prevăzute de lege; 
 - documentaţie tehnico-economică (caiet de sarcini, liste de cantităţi, deviz confidenţial); 
 - documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC); 
 - documentaţie detalii de execuţie; 
 Faza 2: 
     - asistenţa tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor şi până la recepţia finală a 
lucrărilor. 
     Faza 3:  

- Executia lucrarilor de constructii montaj 
 
            8. SURSE DE FINANŢARE:   Buget Local  si Fonduri Europene 
  

9. LOCAŢIE: 
 
Date de contact ale obiectivelor de investiţie:  
 

Liceul Teoretic A.I. Cuza; Aleea Barajul Dunării nr. 5 
Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; Şos. Mihai Bravu nr. 428 
Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; Str. Theodor Pallady nr.26 
Şcoala nr. 21; Aleea Barajul Rovinari nr. 1 
Şcoala nr. 82; Str. Jean Steriadi nr. 17 
Şcoala nr. 112; Str. Pătulului nr. 2 
Şcoala nr. 199; Str. Bd. Nicolae Grigorescu nr. 14  
Şcoala nr. 200. Str. Postăvarul nr. 13 
 

ATENȚIE!!!!!!!!  
NU SE OFERTEAZĂ ECHIPAREA ȚI DOTAREA UNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT ȚI UTILAJELE TEHNOLOGICE CU MONTAJ  
 

 

 

 

 

 



                                                     ANEXA I 
 

Reabilitarea, modernizarea ți dezvoltare unităţi de învăţământ preuniversitar din  

 Sectorul 3 - pentru cel mai mic contract subsecvent 

 
  

 Lucrari de constructii   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. procurare si montare lift pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv structura aferenta buc 2 

2. 
realizare cabina de WC pentru persoane cu dizabilitati prin recompartimentare grup sanitar 
existent 

buc 7 

3. realizare rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati buc 4 

4. lucrari de reparatii, consolidari mp 3482 

5. remodelare acces  mp 30 

6. 
inlocuire balustrada deteriorata casa scarii cu parapet din tabla perforata si mana curenta 
din inox mp 76 

    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Sapatura manuala mc 350 

2. transport rutier pamant t 210 

3. strat de balast mc 50 

4. armătură OB37 şi PC52 (procurare si montare) kg 
3540

0 
5. cofraje în cuzineţi+stâlpi, cadre+grinzi mp 420 

6. beton simplu mc 75 

7. beton armat B150 mc 105 

8. beton armat B 200 mc 75 

9. beton armat B250 mc 115 

10. protecţie anticorozivă mp 708 

11. umplutura de pământ + compactare mc 230 

12. strat de agregate naturale mc 120 

13. şapă mp 440 

14. transport rutier beton t 925 

15. transport rutier balast t 106 

16. transport rutier materiale+moloz t 1250 

17. transport materiale cu roaba  t 810 

    

 Lucrari de modernizare finisaje interioare   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. raschetare, lacuire, lustruire pardoseala  mp 1650 

2. inlocuire gresie (desfacere, procurare si montare) mp 340 

3. procurare si montare covor PVC pentru trafic intens, inclusiv pregatire strat suport mp 3345 



4. vopsitorii acrilice pereti, inclusiv reparatii mp 9525 

5. vopsitorii ulei pereti, inclusiv reparatii mp 2883 

6. placaj faianta (desfacere, procurare si montare) mp 894 

7. placaj pereti interiori cu panouri din rasini sintetice la coridoare mp 6891 

8. vopsitorii acrilice tavan (inclusiv reparatii) mp 4637 

9. igienizare canal tehnic/subsol mp 250 

10. inlocuire usi interioare buc 130 

11. reparatii trepte mp 174 

    

 Lucrari de arhitectura si finisaje    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Zidarie exterioara din caramida mc 150 

2. 
Fatada ventilata, pe structura metalica cu termoizolatie vata minerala 8cm si panouri din 
rasini sintetice 

mp 860 

3. Usi exterioare cu tamplarie Aluminiu si geam termoizolant mp 4 

4. Tamplarie Aluminiu cu geam termoizolant mp 45 

5. Sticla profilata tip "U" mp 50 

6. Usi interioare buc 4 

7. Pardoseli din PVC trafic intens, inclusiv stratul suport mp 620 

8. Pardoseli parchet pentru sali de sport, inclusiv stratul suport  mp 210 

9. Pardoseli piatra artificiala antiderapanta, inclusiv stratul suport mp 35 

10. Tencuiala interioara  mp 760 

11. Terasa necirculabila cu straturi si intoarcere pe atic mp 200 

12. Zugraveli la pereti interiori mp 1245 

13. Transportul materialelor pe santier to 195 

14. Zidarie interioara caramida 25cm mc 80 

15. Tencuiala exterioara mp 620 

    

 Lucrari de reabilitare termica   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant mp 493 

2. inlocuire si izolare conducte agent de incalzire ml 1140 

3. spalare corpuri de incalzire mp 2379 

4. 
inlocuire armaturi radiatoare (robineti reglaj cu cap termostatat, robineti reglaj retur si ventil 
aerisire) 

buc 306 

5. prevedere robineti reglaj golire distributie buc 146 

6. inlocuire si termoizolare conducte de distributie acc ml 668 

7. dotare cu robineti reglaj golire conducte acc buc 90 

8. termoizolare planseu peste subsol mp 222 

9. termoizolare terasa, polistiren extrudat 12 cm si strat protectie mp 4442 

10. inlocuire baterii amestecatoare lavoare buc 63 

11. termoizolare fatada - polistiren expandat 8 cm, termosistem mp 5590 

     

 Lucrari de izolatii   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 



0 1 2 3 

1. hidroizolatii mp 200 

2. polistiren extrudat 12 cm mp 136 

3. bariera contra vaporilor mp 470 

4. vata minerala (montata in sistemul de fatada ventilata) 8cm mp 875 

    

 Lucrari de instalatii electrice   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
Inlocuire/prevedere instalatii electrice de iluminat si prize de uz general (demontare, 
procurare si montare) sist 3 

2. Inlocuire/prevedere aparate de iluminat existente (demontare, procurare si montare) buc 3 

3. Prevedere sistem de iluminat de siguranta sist 3 

4. Inlocuire/prevedere tablouri electrice  buc 14 

5. Modernizare/prevedere instalatii electrice de forta, coloane si legare la pamant sist 3 

6. 
Prevedere instalatii electrice de forta, comanda si automatizare modul termic/centrala 
termica 

buc 3 

7. Prevedere instalatie electrice de iluminat exterior pe cladire sist 3 

8. Refacere/prevedere instalatie de paratrasnet sist 2 

9. Aparataj buc 3 

10. Prevedere instalatie detectie si semnalizare incendiu sist 3 

11. Modernizare/prevedere instalatie interioara de retea informatica sist 4 

    

 Lucrari de  instalatii termice    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. inlocuire coloane, racorduri radiatoare, accesorii ml 1142 

2. dezvoltare, modernizare sistem termic buc 1 

3. prevedere sistem de ventilare naturala buc 3 

4. inlocuire radiatoare buc 141 

5. extindere instalatie de incalzire existenta mp 180 

6. robineti cu cap termostatat, reglaj retur, ventil aerisire buc 54 

7. colector distributie si cutie incalzire radiatoare buc 12 

8. colector distributie si cutie incalzire in pardoseala  buc 2 

9. robineti reglaj, golire conducte de distributie buc 36 

10. confectii metalice kg 145 

    

 Lucrari de  instalatii sanitare   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. prevedere/inlocuire coloane, racorduri acc la obiecte sanitare, accesorii ml 615 

2. inlocuire conducte apa rece  ml 390 

3. inlocuire conducte canalizare ml 293 

4. inlocuire obiecte sanitare (procurare si montare) buc 50 

5. conducte, armaturi instalatie de panouri solare buc 42 

6. reabilitare sistem laboratoare buc 2 



7. probe instalatii  ml 1460 

    

    

    

 

                                                                  ANEXA II 
   

 

Reabilitarea, modernizarea ți dezvoltare  unităţi de învăţământ 
preuniversitar din Sectorul 3 - pentru cel mai mare contract subsecvent 

  

 
 

  

 
 

  

 

 Lucrari de constructii   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
procurare si montare lift pentru persoane cu dizabilitati, 
inclusiv structura aferenta 

buc 11 

2. 
realizare cabina de WC pentru persoane cu dizabilitati prin 
recompartimentare grup sanitar existent buc 26 

3. realizare rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati buc 7 

4 lucrari de reparatii, consolidari mp 15 

5 remodelare acces  mp 80 

6 
inlocuire balustrada deteriorata casa scarii cu parapet din 
tabla perforata si mana curenta din inox 

mp 387 

    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Sapatura manuala mc 7104 

2 transport rutier pamant t 4263 

3 strat de balast mc 1065 

4. armătură OB37 şi PC52 (procurare si montare) kg 817800 

5. cofraje în cuzineţi+stâlpi, cadre+grinzi mp 11269 

6. beton simplu mc 3245 

7. beton armat B150 mc 2315 

8. beton armat B 200 mc 1578 

9. beton armat B250 mc 2922 

10. protecţie anticorozivă mp 16356 

11. umplutura de pământ + compactare mc 3880 

12. strat de agregate naturale mc 2060 

13 şapă mp 11082 

14 transport rutier beton t 25150 

15 transport rutier balast t 2264 

16 transport rutier materiale+moloz t 22143 

17 transport materiale cu roaba  t 15493 

    

 Lucrari de modernizare finisaje interioare   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

  



1. raschetare, lacuire lustruire pardoseala mp 15720 

2. inlocuire gresie (desfacere, procurare si montare) mp 2682 

3. 
procurare si montare covor PVC pentru trafic intens, inclusiv 
pregatire strat suport 

mp 8144 

4. vopsitorii acrilice pereti, inclusiv reparatii mp 34667 

5. vopsitorii ulei pereti, inclusiv reparatii mp 13495 

6. placaj faianta (desfacere, procurare si montare) mp 7353 

7. 
placaj pereti interiori cu panouri din rasini sintetice la 
coridoare 

mp 10501 

8. vopsitorii acrilice tavan (inclusiv reparatii) mp 29027 

9. igienizare canal tehnic/subsol mp 1110 

10 inlocuire usi interioare buc 477 

11 reparatii trepte mp 584 

    

 Lucrari de arhitectura si finisaje    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Zidarie exterioara din caramida mc 2025 

2. 
Fatada ventilata, pe structura metalica cu termoizolatie vata 
minerala 8cm si panouri din rasini sintetice 

mp 2800 

4. Usi exterioare cu tamplarie Aluminiu si geam termoizolant mp 89 

5. Tamplarie Aluminiu cu geam termoizolant mp 985 

6. Sticla profilata tip "U" mp 160 

7. Usi interioare buc 78 

8. Pardoseli din PVC trafic intens, inclusiv stratul suport mp 249 

9. Pardoseli parchet pentru sali de sport, inclusiv stratul suport  mp 3715 

12. 
Pardoseli piatra artificiala antiderapanta, inclusiv stratul 
suport mp 68 

14. Tencuiala interioara  mp 13645 

15. Terasa necirculabila cu straturi si intoarcere pe atic mp 4721 

16 Zugraveli la pereti interiori mp 17190 

17 Transportul materialelor pe santier to 4285 

18 Zidarie interioara caramida 25cm mc 240 

19 Tencuiala exterioara mp 1720 

    

 Lucrari de reabilitare termica   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

3. 
inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie din PVC cu geam 
termoizolant 

mp 1488 

4. inlocuire si izolare conducte agent de incalzire ml 2829 

5 spalare corpuri de incalzire mp 5339 

6. 
inlocuire armaturi radiatoare (robineti reglaj cu cap 
termostatat, robineti reglaj retur si ventil aerisire) 

buc 995 

7. prevedere robineti reglaj golire distributie buc 303 

8. inlocuire si termoizolare conducte de distributie acc ml 1293 

9. dotare cu robineti reglaj golire conducte acc buc 256 

10 termoizolare planseu peste subsol mp 600 

11 
termoizolare terasa, polistiren extrudat 12 cm si strat 
protectie mp 9142 

12 inlocuire baterii amestecatoare lavoare buc 124 



13 termoizolare fatada - polistiren expandat 8 cm, termosistem mp 11021 

     

 Lucrari de izolatii   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 hidroizolatii mp 8167 

2 polistiren extrudat 12 cm mp 4434 

3 bariera contra vaporilor mp 4100 

4 vata minerala (montata in sistemul de fatada ventilata) 8cm mp 2985 

    

 Lucrari de instalatii electrice   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 
Inlocuire/prevedere instalatii electrice de iluminat si prize de 
uz general (demontare, procurare si montare) sist 17 

2 
Inlocuire/prevedere aparate de iluminat existente 
(demontare, procurare si montare) 

buc 17 

3 Prevedere sistem de iluminat de siguranta sist 17 

4 Inlocuire/prevedere tablouri electrice  buc 71 

5 
Modernizare/prevedere instalatii electrice de forta, coloane si 
legare la pamant 

sist 17 

6 
Prevedere instalatii electrice de forta, comanda si 
automatizare modul termic/centrala termica 

buc 18 

7 Prevedere instalatie electrice de iluminat exterior pe cladire sist 17 

8 Refacere/prevedere instalatie de paratrasnet sist 20 

9 Aparataj buc 16 

10 Prevedere instalatie detectie si semnalizare incendiu sist 17 

11 
Modernizare/prevedere instalatie interioara de retea 
informatica 

sist 16 

    

 Lucrari de instalatii termice    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 inlocuire coloane, racorduri radiatoare, accesorii ml 6889 

3 dezvoltare, modernizare sistem termic buc 4 

4 prevedere sistem de ventilare naturala buc 21 

6 inlocuire radiatoare buc 486 

7 extindere instalatie de incalzire existenta mp 3620 

8 robineti cu cap termostatat, reglaj retur, ventil aerisire buc 155 

9 colector distributie si cutie incalzire radiatoare buc 16 

10 colector distributie si cutie incalzire in pardoseala  buc 6 

11 robineti reglaj, golire conducte de distributie buc 70 

12 confectii metalice kg 3515 

    

 Lucrari de  instalatii sanitare   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
prevedere/inlocuire coloane, racorduri acc la obiecte 
sanitare, accesorii ml 4850 



2. inlocuire conducte apa rece  ml 902 

3. inlocuire conducte canalizare ml 3634 

4 inlocuire obiecte sanitare (procurare si montare) buc 967 

5 conducte, armaturi instalatie de panouri solare buc 284 

6 reabilitare sistem laboratoare buc 12 

7 probe instalatii  ml 9615  

 
 

  

 
 

  

    

 

                                             ANEXA III 
   

    

    

 

Reabilitarea, modernizarea ți dezvoltarea a 8 unităţi de învăţământ 
preuniversitar din Sectorul 3 

 
  

 Lucrari de constructii   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
procurare si montare lift pentru persoane cu dizabilitati, 
inclusiv structura aferenta 

buc 13 

2. 
realizare cabina de WC pentru persoane cu dizabilitati prin 
recompartimentare grup sanitar existent 

buc 33 

3. realizare rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati buc 11 

4. lucrari de reparatii, consolidari mp 3497 

5. remodelare acces  mp 110 

7. 
inlocuire balustrada deteriorata casa scarii cu parapet din 
tabla perforata si mana curenta din inox mp 463 

    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Sapatura manuala mc 7454 

2. transport rutier pamant t 4473 

3. strat de balast mc 1115 

4. armătură OB37 şi PC52 (procurare si montare) kg 853200 

5. cofraje în cuzineţi+stâlpi, cadre+grinzi mp 11689 

6. beton simplu mc 3320 

7. beton armat B150 mc 2420 

8. beton armat B 200 mc 1653 

9. beton armat B250 mc 3037 

10. protecţie anticorozivă mp 17064 

11. umplutura de pământ + compactare mc 4110 

12. strat de agregate naturale mc 2180 

13. şapă mp 11522 

14. transport rutier beton t 26075 

15. transport rutier balast t 2370 

16. transport rutier materiale+moloz t 23393 

17. transport materiale cu roaba  t 16303   



    

 Lucrari de modernizare finisaje interioare   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. raschetare, lacuire lustruire pardoseala mp 17370 

2. inlocuire gresie (desfacere, procurare si montare) mp 3022 

3. 
procurare si montare covor PVC pentru trafic intens, 
inclusiv pregatire strat suport 

mp 11489 

4. vopsitorii acrilice pereti, inclusiv reparatii mp 44192 

5. vopsitorii ulei pereti, inclusiv reparatii mp 16378 

6. placaj faianta (desfacere, procurare si montare) mp 8247 

7. 
placaj pereti interiori cu panouri din rasini sintetice la 
coridoare 

mp 17392 

8. vopsitorii acrilice tavan (inclusiv reparatii) mp 33664 

9. igienizare canal tehnic/subsol mp 1360 

10. inlocuire usi interioare buc 607 

11. reparatii trepte mp 758 

    

 Lucrari de arhitectura si finisaje    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Zidarie exterioara din caramida mc 2175 

2. 
Fatada ventilata, pe structura metalica cu termoizolatie vata 
minerala 8cm si panouri din rasini sintetice 

mp 3660 

3. Usi exterioare cu tamplarie Aluminiu si geam termoizolant mp 93 

4. Tamplarie Aluminiu cu geam termoizolant mp 1030 

5. Sticla profilata tip "U" mp 210 

6. Usi interioare buc 82 

7. Pardoseli din PVC trafic intens, inclusiv stratul suport mp 869 

8. Pardoseli parchet pentru sali de sport, inclusiv stratul suport  mp 3925 

9. 
Pardoseli piatra artificiala antiderapanta, inclusiv stratul 
suport 

mp 103 

10. Tencuiala interioara  mp 14405 

11. Terasa necirculabila cu straturi si intoarcere pe atic mp 4921 

12. Zugraveli la pereti interiori mp 18435 

13. Transportul materialelor pe santier to 4480 

14. Zidarie interioara caramida 25cm mc 320 

15. Tencuiala exterioara mp 2340 

    

 Lucrari de reabilitare termica   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

3. 
inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie din PVC cu geam 
termoizolant 

mp 1981 

4. inlocuire si izolare conducte agent de incalzire ml 3969 

5 spalare corpuri de incalzire mp 7718 

6. 
inlocuire armaturi radiatoare (robineti reglaj cu cap 
termostatat, robineti reglaj retur si ventil aerisire) 

buc 1301 

7. prevedere robineti reglaj golire distributie buc 449 

8. inlocuire si termoizolare conducte de distributie acc ml 1961 



9. dotare cu robineti reglaj golire conducte acc buc 346 

10 termoizolare planseu peste subsol mp 822 

11 
termoizolare terasa, polistiren extrudat 12 cm si strat 
protectie 

mp 13584 

12 inlocuire baterii amestecatoare lavoare buc 187 

13 termoizolare fatada - polistiren expandat 8 cm, termosistem mp 16611 

    

 Lucrari de izolatii   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 hidroizolatii mp 8367 

2 polistiren extrudat 12 cm mp 4570 

3 bariera contra vaporilor mp 4570 

4 vata minerala (montata in sistemul de fatada ventilata) 8cm mp 3860 

    

 Lucrari de instalatii electrice   

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 
Inlocuire/prevedere instalatii electrice de iluminat si prize de 
uz general (demontare, procurare si montare) 

sist 20 

2 
Inlocuire/prevedere aparate de iluminat existente 
(demontare, procurare si montare) buc 20 

3 Prevedere sistem de iluminat de siguranta sist 20 

4 Inlocuire/prevedere tablouri electrice  buc 85 

5 
Modernizare/prevedere instalatii electrice de forta, coloane 
si legare la pamant sist 20 

6 
Prevedere instalatii electrice de forta, comanda si 
automatizare modul termic/centrala termica 

buc 21 

7 Prevedere instalatie electrice de iluminat exterior pe cladire sist 20 

8 Refacere/prevedere instalatie de paratrasnet sist 22 

9 Aparataj buc 19 

10 Prevedere instalatie detectie si semnalizare incendiu sist 20 

11 
Modernizare/prevedere instalatie interioara de retea 
informatica sist 20 

    

 Lucrari de instalatii termice    

Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 inlocuire coloane, racorduri radiatoare, accesorii ml 8031 

3 dezvoltare, modernizare sistem termic buc 5 

4 prevedere sistem de ventilare naturala buc 24 

6 inlocuire radiatoare buc 627 

7 extindere instalatie de incalzire existenta mp 3800 

8 robineti cu cap termostatat, reglaj retur, ventil aerisire buc 209 
9 colector distributie si cutie incalzire radiatoare buc 28 

10 colector distributie si cutie incalzire in pardoseala  buc 8 
11 robineti reglaj, golire conducte de distributie buc 106 
12 confectii metalice kg 3660 

    

 Lucrari de  instalatii sanitare   



Nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
prevedere/inlocuire coloane, racorduri acc la obiecte 
sanitare, accesorii 

ml 5465 

2. inlocuire conducte apa rece  ml 1292 

3. inlocuire conducte canalizare ml 3927 

4 inlocuire obiecte sanitare (procurare si montare) buc 1017 

5 conducte, armaturi instalatie de panouri solare buc 326 

6 reabilitare sistem laboratoare buc 14 

7 probe instalatii  ml 11075 

    

    

 

 
 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECŢIUNEA III 
SECŢIUNEA ACORD-CADRU + CONTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECŢIUNEA III 
 
 
  

           Acord – cadru de lucrări 
nr.______________data_______________ 



 
Păr ţile acordului-cadru 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă 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, aprobată prin Legea 
nr.337/2006, a intervenit prezentul acord-cadru, 

 A. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȚTI , str. Parfumului nr. 2-4, sector 3, 
telefon/fax: ...................., cod fiscal 4420465, cont trezorerie ............................................., 
reprezentată prin LIVIU NEGOITĂ, având funcţia de PRIMAR, în calitate de promitent-
achizitor, pe de o parte,  
 şi  
 
...........................denumirea operatorului economic, adresă ......................................, 
telefon/fax.................................., număr de înmatriculare ........................................, cod 
fiscal.................................., cont (trezorerie, bancă) ............................................., reprezentată 
prin ....................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcţia..........................................., în calitate de promitent executant/promitenţi executanţi, 
pe de altă parte. 
 
2. Scopul acordului cadru  
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor 
guverna contractele de executare de lucrări ce urmează a fi atribuite pe durata derulării 
prezentului acord. 
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect executarea lucrărilor prevăzute în 
Anexa nr. I la prezentul acord-cadru. 
 
3. Durata acordului- cadru 
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 36 luni, adică de la__________________până 
la................. 
 
4. Preţul unitar al lucrărilor  
4 .1 –  Preţul unitar al lucrărilor este cel inclus de promitentul executant/promitenţii executanţi 
în propunerea financiară şi este prevăzut în anexa nr. II, la prezentul acord-cadru.  
 
5. Ajustarea preţului 
5.1 - Preţul contractului nu se actualizează. Preţurile sunt ferme pe toată durata de execuție a 
contractului. 
 
6. Cantitatea previzionată  
6.1 - Cantitatea previzionata de lucrări ce urmează a fi executate în baza contractelor 
subsecvente este prevăzută în anexa I la prezentul acord-cadru. 
  
7. Obligaţiile promitentului-executant 
7.1 –Promitentul-executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu 
promitentul-achizitor, să execute lucrările «Reabilitare , modernizre si dezvoltare unităȚi 
de învăȚământ din sectorul 3», conform Anexei II ți în condiţiile convenite în prezentul 
acord-cadru.  
Cod CPV – 45214000-0 ; 71322000-1   
7.2 - Promitentul-executant se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 
prezentul acord-cadru. 
7.3 - Promitentul-executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea 
prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
7.4 - Promitentul-executant se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru ca personalul său 
să nu îndepărteze sau să deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte 
vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării, iar imediat 



după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, va înştiinţa promitentul-achizitor despre 
această descoperire.  
7.5- Promitentul-executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  
7.6- Promitentul-executant are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele 
precizate în contractele subsecvente, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în 
situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care 
promitentul-executant trebuie să le întocmească. 
 7.7- Promitentul-executant are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor în cadrul 
fiecărui contract subsecvent încheiat, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea 
apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe 
stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau 
juridice. 
7.8 - (1) Promitentul-executant este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de promitentul-achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, promitentul-executantul are obligaţia 
de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, promitentul-executant are obligaţia de a proteja şi păstra 
cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
7.9 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, promitentul-executant are 
obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 
şantier este autorizată şi de a menţine 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 întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităţi 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, proprietăţilor 
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de 
lucru. 
7.10 - Promitentul-executant este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii 
ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
7.11 - Promitentul-executant are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de 
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt 
necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
7.12 - Promitentul-executant răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse 
ale construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca 
urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
 7.13- Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările 
şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei 
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi descrise în anexele la contractele subsecvente.  
7.14- Promitentul-executant are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin promitentului-executant. 
7.15 - Promitentul-executant are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului, promitentul-executant având obligaţia de a notifica promitentului-
achizitor, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi 



examinate şi măsurate. 
7.16 - Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale 
preţurilor în legătură cu lucrările ce fac obiectul acordului cadru, promitentul 
executant/promitenţii executanţi se obligă să notifice achizitorul, părţile urmând a conveni 
ajustarea preţului iniţial. 
 
8. Obligaţiile promitentului-achizitor 
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite 
promitentului-executant, să achiziţioneze lucrările de «Reabilitare , modernizre si dezvoltare 
unităȚi de învăȚământ din sectorul 3», conform Anexei II ți în condiţiile convenite în 
prezentul acord-cadru.  
Cod CPV – 45214000-0 ; 71322000-1   
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă 
procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze lucrări care fac obiectul 
prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-executant declară că nu mai 
are capacitatea de a le executa. 
8.3- Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când 
valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu 
suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile 
legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice. 

9. Comunicări  
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, 
trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
10. Documentele acordului cadru: 
a) propunerea tehnică 
b)propunerea financiară 
c) caietul de sarcini 
d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse  

contractele de asociere legalizate ; contractele de subcontractare; acte adiţionale 
angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, prezentat de ofertantul declarat 
câştigător).  

11. Încetarea acordului cadru 
11.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept: 
- prin ajungerea la termen 
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor 
proceduri în raport cu anumite praguri valorice  
 (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 
- prin acordul de voinţă al părţilor ; 
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu 
notificare prealabilă de.... zile a părţii în culpă. 

 
12. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului 
acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 
 

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 



 
 

Promitent-achizitor, Promitent-executant, 
 

semnături autorizate) 
 

............................ 
LS 

 
(semnături autorizate) 

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

LS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA I la ACORDUL-CADRU NR. ……………… 

 
  

 Lucrari de constructii   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
procurare si montare lift pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv 
structura aferenta 

buc 13 



2. 
realizare cabina de WC pentru persoane cu dizabilitati prin 
recompartimentare grup sanitar existent 

buc 33 

3. realizare rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati buc 11 

4. lucrari de reparatii, consolidari mp 3497 

5. remodelare acces  mp 110 

7. 
inlocuire balustrada deteriorata casa scarii cu parapet din tabla 
perforata si mana curenta din inox 

mp 463 

    

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Sapatura manuala mc 7454 

2. transport rutier pamant t 4473 

3. strat de balast mc 1115 

4. armătură OB37 şi PC52 (procurare si montare) kg 853200 

5. cofraje în cuzineţi+stâlpi, cadre+grinzi mp 11689 

6. beton simplu mc 3320 

7. beton armat B150 mc 2420 

8. beton armat B 200 mc 1653 

9. beton armat B250 mc 3037 

10. protecţie anticorozivă mp 17064 

11. umplutura de pământ + compactare mc 4110 

12. strat de agregate naturale mc 2180 

13. şapă mp 11522 

14. transport rutier beton t 26075 

15. transport rutier balast t 2370 

16. transport rutier materiale+moloz t 23393 

17. transport materiale cu roaba  t 16303 

    

 Lucrari de modernizare finisaje interioare   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. raschetare, lacuire lustruire pardoseala mp 17370 

2. inlocuire gresie (desfacere, procurare si montare) mp 3022 

3. 
procurare si montare covor PVC pentru trafic intens, inclusiv 
pregatire strat suport 

mp 11489 

4. vopsitorii acrilice pereti, inclusiv reparatii mp 44192 

5. vopsitorii ulei pereti, inclusiv reparatii mp 16378 

6. placaj faianta (desfacere, procurare si montare) mp 8247 

7. placaj pereti interiori cu panouri din rasini sintetice la coridoare mp 17392 

8. vopsitorii acrilice tavan (inclusiv reparatii) mp 33664 

9. igienizare canal tehnic/subsol mp 1360 

10. inlocuire usi interioare buc 607 

11. reparatii trepte mp 758 

    

 Lucrari de arhitectura si finisaje    

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Zidarie exterioara din caramida mc 2175 



2. 
Fatada ventilata, pe structura metalica cu termoizolatie vata 
minerala 8cm si panouri din rasini sintetice 

mp 3660 

3. Usi exterioare cu tamplarie Aluminiu si geam termoizolant mp 93 

4. Tamplarie Aluminiu cu geam termoizolant mp 1030 

5. Sticla profilata tip "U" mp 210 

6. Usi interioare buc 82 

7. Pardoseli din PVC trafic intens, inclusiv stratul suport mp 869 

8. Pardoseli parchet pentru sali de sport, inclusiv stratul suport  mp 3925 

9. Pardoseli piatra artificiala antiderapanta, inclusiv stratul suport mp 103 

10. Tencuiala interioara  mp 14405 

11. Terasa necirculabila cu straturi si intoarcere pe atic mp 4921 

12. Zugraveli la pereti interiori mp 18435 

13. Transportul materialelor pe santier to 4480 

14. Zidarie interioara caramida 25cm mc 320 

15. Tencuiala exterioara mp 2340 

    

 Lucrari de reabilitare termica   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

3. 
inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie din PVC cu geam 
termoizolant mp 1981 

4. inlocuire si izolare conducte agent de incalzire ml 3969 

5 spalare corpuri de incalzire mp 7718 

6. 
inlocuire armaturi radiatoare (robineti reglaj cu cap termostatat, 
robineti reglaj retur si ventil aerisire) buc 1301 

7. prevedere robineti reglaj golire distributie buc 449 

8. inlocuire si termoizolare conducte de distributie acc ml 1961 

9. dotare cu robineti reglaj golire conducte acc buc 346 

10 termoizolare planseu peste subsol mp 822 

11 termoizolare terasa, polistiren extrudat 12 cm si strat protectie mp 13584 

12 inlocuire baterii amestecatoare lavoare buc 187 

13 termoizolare fatada - polistiren expandat 8 cm, termosistem mp 16611 

     

 Lucrari de izolatii   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 hidroizolatii mp 8367 

2 polistiren extrudat 12 cm mp 4570 

3 bariera contra vaporilor mp 4570 

4 vata minerala (montata in sistemul de fatada ventilata) 8cm mp 3860 

    

 Lucrari de instalatii electrice   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 
Inlocuire/prevedere instalatii electrice de iluminat si prize de uz 
general (demontare, procurare si montare) 

sist 20 

2 
Inlocuire/prevedere aparate de iluminat existente (demontare, 
procurare si montare) 

buc 20 

3 Prevedere sistem de iluminat de siguranta sist 20 



4 Inlocuire/prevedere tablouri electrice  buc 85 

5 
Modernizare/prevedere instalatii electrice de forta, coloane si 
legare la pamant 

sist 20 

6 
Prevedere instalatii electrice de forta, comanda si automatizare 
modul termic/centrala termica buc 21 

7 Prevedere instalatie electrice de iluminat exterior pe cladire sist 20 

8 Refacere/prevedere instalatie de paratrasnet sist 22 

9 Aparataj buc 19 

10 Prevedere instalatie detectie si semnalizare incendiu sist 20 

11 
Modernizare/prevedere instalatie interioara de retea 
informatica 

sist 20 

    

 Lucrari de instalatii termice    

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 inlocuire coloane, racorduri radiatoare, accesorii ml 8031 

3 dezvoltare, modernizare sistem termic buc 5 

4 prevedere sistem de ventilare naturala buc 24 

6 inlocuire radiatoare buc 627 

7 extindere instalatie de incalzire existenta mp 3800 

8 robineti cu cap termostatat, reglaj retur, ventil aerisire buc 209 
9 colector distributie si cutie incalzire radiatoare buc 28 

10 colector distributie si cutie incalzire in pardoseala  buc 8 
11 robineti reglaj, golire conducte de distributie buc 106 
12 confectii metalice kg 3660 

    

 Lucrari de  instalatii sanitare   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
prevedere/inlocuire coloane, racorduri acc la obiecte sanitare, 
accesorii 

ml 5465 

2. inlocuire conducte apa rece  ml 1292 

3. inlocuire conducte canalizare ml 3927 

4 inlocuire obiecte sanitare (procurare si montare) buc 1017 

5 conducte, armaturi instalatie de panouri solare buc 326 

6 reabilitare sistem laboratoare buc 14 

7 probe instalatii  ml 11075 

    

    

 
 
 
 
 

Promitent-achizitor, Promitent-executant, 
 

semnături autorizate) 
 

............................ 
LS 

 
(semnături autorizate) 

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

LS 
 



 
 

 

Anexa II la Acordul-cadru nr. ………… 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv 

 

PROIECTARE   

P ROIECT TEHNIC, 
PROIECT PENTRU 

OBŢINEREA 
AUTORIZAŢIEI DE 

CONSTRUIRE, 
DETALIILOR DE 

EXECUŢIE, ELABORĂRII 
DOCUMENTAŢIEI 

PENTRU 
AVIZE,ACORDURI,AUTO

RIZAŢI, DETALII DE 
EXECUțIE  

Valoare fără TVA (lei)      

ASISTENȚĂ 
TEHNIC Ă  

 Valoare fără 
TVA (lei)      

EXECUȚIE 
LUCRĂRI  

Valoare fără 
TVA (lei)      

Valoare 

 totală 
fără TVA 

(lei) 

Valoare  
TVA (lei) 

Valoare 
totală cu 
TVA (lei) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Liceul Teoretic A.I. Cuza; 
Aleea Barajul Dunării nr. 
5 

    
  

2 
Colegiul Tehnic Mihai 
Bravu; țos. Mihai Bravu 
nr. 428 

    
  

3 
Colegiul Tehnic C.D. 
Neniţescu; Str. Theodor 
Pallady nr.26 

    
  

4 Şcoala nr. 21; Aleea 
Barajul Rovinari nr. 1 

      

5 Şcoala nr. 82; Str. Jean 
Steriadi nr. 17 

      

6 Şcoala nr. 112; Str. 
Pătulului nr. 2 

      

7 Şcoala nr. 199; Str. Bd. 
Nicolae Grigorescu nr. 14  

      

8 Şcoala nr. 200; Str. 
Postăvarul nr. 13 

      

TOTAL     
  

 

Promitent-achizitor,                                                                            Promitent-executant , 

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

 (semnătură autorizată)                                                                        (semnătură autorizată) 

 

CONTRACT  SUBSECVENT  DE   LUCRARI  
nr.______________data_______________ 



la Acordul cadru nr............................ 
 
Preambul 
 
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrari , între 
 
A. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Bucureşti, cu sediul în str.Parfumului nr.2-4, sector 3, cod fiscal 
4420465, având cont nr. ..............................deschis laTrezoreria.................., reprezentată prin 
PRIMAR - LIVIU NEGOI ŢĂ, în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
B. ...................................................., cu sediul în ………………, str. ......................, nr. ..., telefon/fax 
............................, număr de înmatriculare ..........................., cod fiscal............., având cont 
...................................deschis la Trezoreria........................................., reprezentat 
prin................................., în calitate de executant , pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
amplasamentul lucrării -  locul unde executantul execută lucrarea; 
forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.     Nu este considerat forţă majoră 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia 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 
in mod diferit. 
 

CLAUZE OBLIGATORII 
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 Executantul se obliga să proiecteze, să execute şi să finalizeze lucrările pentru „ « Reabilitare , 
modernizre si dezvoltare unităȚi de învăȚământ din sectorul 3» , conform anexelor ți în 
conformitate cu cerinţele precizate prin Caietul de Sarcini şi cu obligaţiile asumate prin oferta depusă şi 
prin prezentul contract. 
4.2  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează caietul de 
sarcini. 
4.3 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ………. lei, (fără TVA), reprezentând 
…………… euro (1 euro = ……… lei la data de ………..) pentru proiectarea detaliilor de execuţie, 
asistență tehnică şi execuţia şi finalizarea lucrării specificate la art. 4.1. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform 
graficului de plăţi, este de ………….. lei , la care se adaugă TVA ……………  lei. 
 



6. Durata contractului 
6.1 Executantul se obligă să proiecteze, să asigure asistență tehnică, să execute şi să finalizeze 
lucrarea menţionată la art. 4.1, conform graficului de execuţie a lucrărilor – Anexa …, în decurs de 
……..  , de la data începerii execuţiei lucrărilor stabilită conform prevederilor art. 13.1 si 13.2. 
6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte după expirarea perioadei de garanţie a contractului 
menţionată la art. 16.1 şi efectuarea recepţiei finale a lucrărilor. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 Executarea contractului începe la data îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:  
(i)  semnarea lui de către reprezentanţii autorizaţi ai părţilor;  
(ii) prezentarea de către executant dovezii privind deschiderea contului de garanţie de bună execuţie şi 
a depunerii iniţiale în acest cont,  conform art. 12.1 şi a poliţei de asigurare pentru toate riscurile;  
(iii) primirea ordinului scris în acest sens din partea achizitorului şi va rămâne în vigoare pe toată 
durata stabilită conform art. 6.2. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Următoarele documente vor fi considerate ca făcând parte din acest contract şi vor fi citite şi 
interpretate ca parte a acestui Contract: 
 a) caietul de sarcini;  
 b) propunerea tehnică; 
 c) propunerea financiară; 
 d) graficul de execuţie a lucrărilor (fizic şi valoric) – anexa nr. …; 
 e) convenţie pentru protecţia muncii şi PSI  ; 
 f) graficul de execuţie de detaliu; 
 g) poliţa de asigurare pentru toate riscurile; 
 h) alte anexe solicitate în caietul de sarcini care nu sunt enumerate mai sus. 
 
9 . Obligaţiile principale ale executantului   
9.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările în termenele prevăzute în graficul de 
execuţie (anexa …) precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în 
concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de 
prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi 
pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.   
9.2(1) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre 
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 
(2)  Cu excepţia autorizaţiei de construire ce va fi obţinută de către achizitor , autorizaţiile şi / sau 
permisele cerute de autorităţile naţionale / locale competente vor fi obţinute de către executant, pe 
cheltuiala proprie. Aceste permise includ, printre altele, autorizaţii pentru organizarea de şantier, 
devierile de trafic, permise rutiere, permise de rezidenţă şi de lucru, permise pentru comunicaţii radio, 
permise pentru relocarea utilităţilor publice, etc. 
9.3 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în 
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 
(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de 
el. În ceea ce priveşte detaliile de execuţie realizate de executant, acesta va fi pe deplin responsabil 
pentru acea parte a lucrărilor executate conform detaliilor de execuţie. 
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească 
sau care sunt cerute de achizitor. 
(5) La elaborarea detaliilor de executie executantul are urmatoarele obligatii : 



a) de a solicita si obtine aprobarea consultantului pentru proiectant si verificatori de proiect ( nume si 
calificari ) ; 
b) de a elabora proiectul de detalii de execuţie în perioada prevăzută prin graficul de îndeplinire a 
contractului şi de a-l  transmite spre verificare şi avizare consultantului; 
c) orice aprobare sau consimţământ precum şi orice verificare , nu va elibera executantul de nici o 
obligaţie sau responsabilitate; 
d) orice proiect (proiectul de detalii de execuţie) realizat de către executant va fi coordonat cu 
proiectele existente realizate de către achizitor 
e) proiectul, documentele executantului , execuţia şi lucrările finalizate vor îndeplini standardele 
tehnice ale Ţării, legislaţia în domeniul clădirilor, construcţiilor şi mediului, legea aplicabilă produsului 
ce rezultă din execuţia lucrărilor, şi alte standarde specificate în caietul de sarcini, aplicabile lucrărilor, 
sau definite de către legile în vigoare. 
9.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului emise în conformitate 
cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare. 
În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în 
execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului in baza unui nou angajament legal incheiat cu respectarea prevederilor legale . 
9.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 
necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, 
în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a 
proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   
9.6.  Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
(1)  de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine 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; 
(2)  de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  
(3) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru 
a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din 
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
9.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
9.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, 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 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
9.9 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a)    de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b)   de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c)   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 reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
9.10 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, în conformitate cu prevederile legale, 
pentru viciile ascunse ale construcţiei (lucrării), ivite într-un interval de 10 ani, de la recepţia acesteia 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei (lucrării), pentru viciile 
structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei 
lucrării. 
9.11 Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
(1)  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
(2)   daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor. 
9.12.(1) Corespunzător art.9.11., constatarea prejudiciilor suferite de achizitor va fi făcută în prezenţa 
reprezentanţilor executantului şi va fi consemnată într-un document semnat de ambele părţi. În caz de 
divergenţă a părţilor, acestea se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente, conform prevederilor 
legislaţiei române în domeniu. 
        (2) Corespunzător art.9.12.(1), achizitorul va notifica executantul privind înregistrarea 
prejudiciului urmând ca reprezentanţii executantului să se prezinte la sediul achizitorului pentru 
constatare, în termen de maxim 10 zile de la notificare. 
       (3) Neprezentarea delegaţilor împuterniciţi ai executantului în termenul precizat la alineatul (2) nu 
va limita dreptul achizitorului de a pretinde contravaloarea prejudiciului suferit. 
       (4) Contravaloarea despăgubirilor la care va fi obligat executantul nu va depăşi valoarea 
prejudiciilor constatate conform art. 9.12.  (1). 
9.13 Executantul  va considera toate detaliile contractului drept private şi confidenţiale, în măsura în 
care aceasta nu afectează desfăşurarea obligaţiilor contractuale sau respectarea legislaţiei în vigoare.  
9.14 Executantul  nu va publica, nu va permite publicarea şi nu va divulga informaţii confidenţiale 
despre lucrări în nici o publicaţie comercială sau tehnică sau în altă parte, fără acordul prealabil în scris 
al achizitorului . 
 
10. Obligaţiile achizitorului 
10.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine autorizaţia de construire.  
10.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 
- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
 (2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant, în baza contractelor de furnizare utilit ăţi, pe care acesta le va încheia cu 
distribuitori autorizati . 
10.3. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară 
pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare, după intrarea în vigoare a 
contractului. 
10.4 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor 
de nivel în imediata apropiere a amplasamentului lucrării. 
10.5 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de 
la notificarea executantului. 
10.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livr ările sale. 
 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% pe zi calendaristică de întârziere, calculate la valoarea 
obligaţiei neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 



11.1 (2) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% 
din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristică de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor de plată. 
 11.1 (3)Valoarea totală a penalităţilor pentru întârziere la decontare nu va depăşi cuantumul sumelor 
asupra cărora sunt calculate.  
 

CLAUZE SPECIFICE 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanţia bancară de bună execuţie a contractului în cuantum 
de …………… lei, reprezentând 10%, din valoarea  contractului fără TVA.  
 (2) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate 
pentru facturile parţiale. În acest scop, executantul va deschide la o bancă agreată de ambele părţi 
contractante, un cont deschis numai pentru achizitor şi închis pentru el însuşi, în care va face o 
depunere iniţială de 0,5 % din valoarea contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, 
achizitorul urmează să alimenteze acest cont, prin reţineri succesive în cuantum de 9,5%, din sumele 
datorate şi cuvenite executantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie bancară de bună 
execuţie, la alin. (1). 
(3) Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie trebuie să acopere întreaga durată de 
valabilitate a contractului, conform clauzei de la art. 6.2. 
(4) Prezentarea dovezii de deschidere a acestui cont, se va face în maximum 5 (cinci) zile de la 
semnarea contractului; 
(5) Orice modificare convenita de partile contractante privind pretul si /sau durata contractului  atrage 
dupa sine actualizarea scrisorii de garantie bancara de buna executie . 
12.2 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate.    
12.4 Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie, astfel: 
- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu sunt înscrise remedieri şi completări de efectuat în sarcina executantului, 
iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
- restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la expirarea duratei de garantare a 
lucrărilor executate, pe baza  procesului verbal de recepţie finală. 
Aceste restituiri se fac pe baza notificării achizitorului către agentul bancar la care s-a constituit 
garanţia. Pentru ultima tranşă, notificarea se va face în cel mult 14 zile după semnarea procesului 
verbal de recepţie finală, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
 
13. Începerea şi execuţia lucrărilor 
13.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maximum 5  zile de la primirea ordinului scris 
în acest sens din partea achizitorului, condiţionat de îndeplinirea de către executant a obligaţiilor 
prevăzute la art. 7.1. 
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, data începerii 
efective a lucrărilor. 
13.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 
(2) Executantul va prezenta, în termen de maximum 7 zile după intrarea în vigoare a contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, la nivel de deviz de lucrari 
impreuna cu o lista a tuturor permiselor necesare si a termenelor pentru obtinerea acestora. În cazul în 
care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de 
execuţie 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 nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 



(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 9.1. (1) şi (2) şi 13.1 (1), achizitorul este îndreptăţit 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 execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, 
în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume 
responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, 
altă persoană fizică sau juridică (consultant ) atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
(3) Executantul  va redacta un Jurnal de Şantier pentru înregistrări curente, în formatul convenit de 
către achizitor. Jurnalul de Şantier va fi păstrat pe Şantier iar Reprezentantul executantului va înregistra 
zilnic următoarele informaţii (minim): 
a) Condiţiile atmosferice, întreruperea lucrului datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe Şantier, materialele 
aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele trimise, 
evenimentele neprevăzute, precum şi ordinele sau dispoziţiile verbale date executantului . 
( daca este cazul ) ; 
b)  Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate 
pentru calculul plăţilor către executatnt, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale 
aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în Lucrări. Aceste ataşamente fac parte din Jurnalul de 
Şantier, dar pot fi semnate, dacă este nevoie, ca documente separate. 
c)  Lista obstacolelor şi a altor dificultăţi întâlnite de executant  în execuţia Lucrărilor, pe parcursul 
perioadei de raportare. La cererea consultantului, executantul trebuie să furnizeze toate informaţiile 
necesare pentru completarea zilnică a înregistrărilor referitoare la Lucrări. Informaţiile furnizate sunt 
notate în Jurnalul de Şantier şi în anexe, semnate de către reprezentantul executantului şi contrasemnate 
de consultant  sau de reprezentantul lui. Executantul este responsabil pentru copii de siguranţă 
corespunzătoare pentru aceste informaţii. 
În cazul în care există dezacorduri asupra unui subiect notat în Jurnalul de Şantier, executantul trebuie 
să informeze în scris consultantul despre comentariile sale în termen de 14 zile de la data la care s-a 
consemnat nota în Jurnalul de Şantier sau în anexă. 
(4) Achizitorul sau Reprezentantul Executantului  pot conveni sau pot solicita reciproc să participe la o 
întâlnire de management în scopul revizuirii pregătirilor pentru lucrările viitoare. Asemenea întâlniri 
vor avea loc lunar sau ori de câte ori este nevoie. Achizitorul sau reprezentantul achizitorului  are 
obligaţia de a notifica partenerilor (achizitor şi executant) cu 5 zile anterior, privind organizarea 
întâlnirilor menţionate.  Achizitorul sau reprezentantul achizitorului  va consemna ordinea de zi a 
întâlnirii şi va furniza copii ale documentelor celor prezenţi la întâlnire, în termen de 2 zile după data la 
care a avut loc întâlnirea. În înregistrările făcute, responsabilităţile pentru orice acţiuni ce vor fi 
întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului. Se precizează faptul că prin aceste înregistrări, 
chiar dacă sunt semnate de către Părţi, nu poate fi modificat Contractul. 
Ordinea de zi a acestor întâlniri va cuprinde revizuirea progresului obţinut, revizuirea planurilor şi 
echipamentelor pentru activităţile viitoare, situaţia personalului, tehnologia, siguranţa, echipamentele, 
aprovizionarea cu materiale, plăţile, dificultăţile curente şi anticipate, coordonarea cu alţi executanti , 
reclamaţii pentru cheltuieli suplimentare, şi alte probleme obiective. Data şi locul de desfăşurare a 
acestor întâlniri vor fi stabilite de comun acord, luând în considerare subiectele puse în discuţie 
(5) Personalului executantului  nu îi este permisă executarea Lucrărilor în afara programului normal de 
lucru convenit, cu excepţia acelor activităţi care necesită prezenţa continuă pe şantier şi pentru care se 
va conveni cu Achizitorul sau reprezentantul achizitorului modificarea corespunzătoare a programului 
anterior stabilit. 
13.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi 
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii 
şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.   
(2) Executantul are obligaţia 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 obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt finalizate 
pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi 
de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
14.1 În cazul în care:  
a)   volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b)   condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta;  
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi 
a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului prin încheierea unui 

angajament legal al părţilor, ca urmare a finalizării unei noi proceduri de atribuire conform 
legii. .     

14.2 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările 
sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 60 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 
14.3 În cazul în care achizitorul, din motive care nu i se datorează lui, nu obţine fonduri de investiţii la 
nivelul necesar, are dreptul de a dispune sistarea execuţiei lucrărilor sau a unei părţi a acestora, pe o 
durată şi în modul în care consideră necesar. Pe timpul sistării, executantul va proteja şi conserva 
lucrările, conform dispoziţiilor date de achizitor.  
14.4 Termenul de execuţie se va modifica în concordanţă cu perioada de sistare, iar cheltuielile 
generate de măsurile de conservare, vor fi justificate de executant şi plătite de achizitor ca lucrări 
suplimentare, care vor face obiectul unui nou angajament legal ce va fi încheiat urmare unei proceduri 
de atribuire conform legii. 
 
15. Finalizarea lucrărilor. Recepţia.  
15.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor. 
15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată 
ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
15.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu prevederile H.G. 273/1994 privind aprobarea 
regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia. 
15.4. Etapele de efectuare a recepţiei: 
- etapa I- recepţia la terminarea lucrărilor; 
- etapa II- recepţia finală, care se efectuează la sfârşitul perioadei de garanţie acordată lucrărilor.  



15.5 Executantul va transmite achizitorului toate documentele necesare pentru intocmirea cartii tehnice 
conform legislatiei in vigoare, pana la efectuarea receptiei finale si inainte de emiterea procesului 
verbal de receptie finala .  
15.6 Contractul va fi considerat executat la data hotărârii achizitorului de acceptare a recepţiei finale. 
  
16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
16.1 Perioada de garanţie acordată lucrărilor ce fac obiectul contractului este cea declarată în 
propunerea tehnică (Anexa la contract), respectiv de minim 60 luni de la data semnării f ără obiecţiuni a 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor  şi până la recepţia finală.   
16.2 (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză 
este nerespectarea clauzelor contractuale.  
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită: 
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 
b)  unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a 
lucrărilor; sau 
c)  neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite 
care îi revin în baza contractului. 
 
17. Modalităţi de plată 
17.1(1)  Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant, în lei, prin ordin de plată, în termen 
de 28 zile de la primirea facturilor corespunzătoare situaţiilor de lucrări provizorii confirmate de 
achizitor. În cazuri justificate, acest termen se va prelungi cu cel mult 14 zile, cu anunţarea prealabilă a 
executantului. Dacă a intervenit o situaţie de forţă majoră, termenul plăţii va fi decalat cu perioada de 
acţiune a acesteia. 
(2) Orice situaţie de lucrări, va fi semnată de către Reprezentantul Executantului, definit la art. 2.1. e. În 
cazul în care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Executantului, acea Situaţie 
de Lucrări va fi nulă şi fără efect. 
(3) Executantul va emite facturile corespunzatoare platilor lunare / finale numai in baza certificatelor 
interimare / finale de plata emise de catre consultant. 
17.2 ( 1 ) Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei 
convenite la art. 17.1.(1), atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a 
diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de prevederile art. 11.2 la nivelul corespunzător zilei scadente 
pentru  efectuarea plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea 
lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
(2) După încetarea perioadei de sistare sau de execuţie cu ritm diminuat, executantul va redacta şi va 
transmite spre aprobare achizitorului, un nou grafic de execuţie, actualizat în raport de condiţiile şi 
posibilităţile concrete de execuţie. Perioada de prelungire a termenelor de execuţie, prevăzută în 
graficul actualizat va reflecta corect influenţa sistării/ diminuării ritmului de lucru.   
17.3 (1) Plăţile lunare 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 situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi 
sigură verificare a lor.  
(2) Situaţiile de plată lunare se confirmă în termen de 5 (cinci) zile de la prezentare, urmând emiterea 
de către consultant a certificatului interimar de plată.  
(3) Plăţile lunare se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi 
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor 
executate. 
(4) Lucrările pe care executantul le face în afara celor prevăzute în contract, sau fără a avea acceptul 
achizitorului, nu vor fi plătite de acesta, executantul le va înlătura într-un termen stabilit de comun 
acord cu achizitorul, răspunzând de toate pagubele pe care le-a produs acestuia. 
17.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei 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. 
17.5 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când comisia de recepţie nu va semna procesul-verbal 
de recepţie finală, care să confirme că toate lucrările au fost executate conform prevederilor din 



contract.  Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de 
garanţie.  
 
18. Ajustarea  preţului contractului 
18.1 Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
18.2  Preţul contractului prevăzut la art. 5.1 este ferm, în lei şi nu se ajustează pe toată perioada de 
realizare a obiectului contractului. 
 
19. Asigurări 
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 
testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice 
sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele 
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei 
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
20. Amendamente  
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractuale, prin act adiţional semnat de ambele părţi, înainte de expirarea termenului 
contractual, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.  
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile 
sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii 
contractului. 
 
21. Cesiunea 
21.1 Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin  
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
21.2 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 
22. Forţa majoră 
22.1 Forţa majora este constatată de o autoritate competentă (Camera de Comerţ şi Industrie a 
României sau alt organ abilitat prin lege). 
22.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
22.4 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
22.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 



23.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 
de către instanţele judecatoreşti din România.  
 
24. Rezilierea contractului 
24.1 - În caz de neexecutare de către părţi a obligaţiilor contractuale , contractul se consideră desfiinţat 
de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice 
altă formalitate prealabilă. 
24.2 - Achizitorul va avea până la data întreruperii şi încetării contractului aceleaşi obligaţii de plată 
prevăzute în contract, inclusiv plata lucrărilor prestate şi recepţionate până în acel moment. 
24.3 - În cazul rezilierii contractului din vina Executantului, Achizitorul va stabili daunele pe care va 
trebui să le suporte executantul şi care se vor scădea din obligaţiile de plată pe care achizitorul le are 
faţă de acesta la data întreruperii execuţiei lucrărilor. 
24.4 - În cazul în care nu se pot aplica prevederile de la art.24.3. recuperarea daunelor se va face 
conform prevederilor legale în vigoare la acea dată. 
24.5.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrari în cel mult 30 de zile 
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar 
fi contrară interesului public sau prevederilor legale in vigoare . 
24.6 - În cazul prevăzut la clauza 24.5 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
24.7 În cazul rezilierii contractului, părţile contractante, vor întocmi în termen de 15 zile situaţia 
lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi al lucrărilor provizorii, pe baza cărora 
se vor stabili sumele care urmează a fi plătite, conform prevederilor legale. 
 
25. Limba care guvernează contractul 
25.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
26. Comunicări/Notificari intre parti  
26.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
26.3. Partile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, orice modificare cu privire la denumirea 
părţilor / adresă/ timpul de supendare a executării obligaţiilor f ără a fi afectate prevederile referitoare la 
preţ, în baza căreia se va încheia un act adiţional de modificare a datelor din preambulul prezentului 
contract.  
 
27. Legea aplicabilă contractului 
27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract azi, ... la sediul Primăriei Sector 3, în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
     Achizitor                      Executant , 
    PRIMĂRIA SECTORULUI 3                                                      ……………………… 
    PRIMAR,                                                                                       …..............................., 
    LIVIU NEGOI ŢĂ                                                                          …………………….. 
 

 

 



 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  la Contractul subsecvent  nr. ………… 

   

        

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv    

Valoare 

totală fără 
TVA (LEI) 

Valoare  
TVA (LEI) 

Valoare 
totală cu 

TVA (LEI) 

0 1   5 7 8  

1 
Liceul Teoretic A.I. 
Cuza; Aleea Barajul 
Dunării nr. 5 

    
  

2 
Colegiul Tehnic Mihai 
Bravu; țos. Mihai 
Bravu nr. 428 

    
  

3 
Colegiul Tehnic C.D. 
Neniţescu; Str. Theodor 
Pallady nr.26 

    
  

4 Şcoala nr. 21; Aleea 
Barajul Rovinari nr. 1 

      

5 Şcoala nr. 82; Str. Jean 
Steriadi nr. 17 

      



6 Şcoala nr. 112; Str. 
Pătulului nr. 2 

      

7 
Şcoala nr. 199; Str. Bd. 
Nicolae Grigorescu nr. 
14  

    
  

8 Şcoala nr. 200; Str. 
Postăvarul nr. 13 

      

 

TOTAL 

 

    

  

 

 Promitent-achizitor,                                                                            Promitent-executant , 

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

 (semnătură autorizată)                                                                        (semnătură autorizată) 



 Anexa  la Contractul subsecvent  nr. ………… 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din Sectorul 3 – pentru cel mai mic contract subsecvent 

 
  

 Lucrari de constructii   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
procurare si montare lift pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv 
structura aferenta 

buc 2 

2. 
realizare cabina de WC pentru persoane cu dizabilitati prin 
recompartimentare grup sanitar existent 

buc 7 

3. realizare rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati buc 4 

4. lucrari de reparatii, consolidari mp 3482 

5. remodelare acces  mp 30 

6. 
inlocuire balustrada deteriorata casa scarii cu parapet din tabla 
perforata si mana curenta din inox 

mp 76 

    

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Sapatura manuala mc 350 

2. transport rutier pamant t 210 

3. strat de balast mc 50 

4. armătură OB37 şi PC52 (procurare si montare) kg 35400 

5. cofraje în cuzineţi+stâlpi, cadre+grinzi mp 420 

6. beton simplu mc 75 

7. beton armat B150 mc 105 

8. beton armat B 200 mc 75 

9. beton armat B250 mc 115 

10. protecţie anticorozivă mp 708 

11. umplutura de pământ + compactare mc 230 

12. strat de agregate naturale mc 120 

13. şapă mp 440 

14. transport rutier beton t 925 

15. transport rutier balast t 106 

16. transport rutier materiale+moloz t 1250 

17. transport materiale cu roaba  t 810 

    

 Lucrari de modernizare finisaje interioare   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. raschetare, lacuire, lustruire pardoseala  mp 1650 

2. inlocuire gresie (desfacere, procurare si montare) mp 340 

3. 
procurare si montare covor PVC pentru trafic intens, inclusiv 
pregatire strat suport mp 3345 

4. vopsitorii acrilice pereti, inclusiv reparatii mp 9525 

5. vopsitorii ulei pereti, inclusiv reparatii mp 2883 

6. placaj faianta (desfacere, procurare si montare) mp 894 



7. placaj pereti interiori cu panouri din rasini sintetice la coridoare mp 6891 

8. vopsitorii acrilice tavan (inclusiv reparatii) mp 4637 

9. igienizare canal tehnic/subsol mp 250 

10. inlocuire usi interioare buc 130 

11. reparatii trepte mp 174 

    

 Lucrari de arhitectura si finisaje    

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Zidarie exterioara din caramida mc 150 

2. 
Fatada ventilata, pe structura metalica cu termoizolatie vata 
minerala 8cm si panouri din rasini sintetice 

mp 860 

3. Usi exterioare cu tamplarie Aluminiu si geam termoizolant mp 4 

4. Tamplarie Aluminiu cu geam termoizolant mp 45 

5. Sticla profilata tip "U" mp 50 

6. Usi interioare buc 4 

7. Pardoseli din PVC trafic intens, inclusiv stratul suport mp 620 

8. Pardoseli parchet pentru sali de sport, inclusiv stratul suport  mp 210 

9. Pardoseli piatra artificiala antiderapanta, inclusiv stratul suport mp 35 

10. Tencuiala interioara  mp 760 

11. Terasa necirculabila cu straturi si intoarcere pe atic mp 200 

12. Zugraveli la pereti interiori mp 1245 

13. Transportul materialelor pe santier to 195 

14. Zidarie interioara caramida 25cm mc 80 

15. Tencuiala exterioara mp 620 

    

 Lucrari de reabilitare termica   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie din PVC cu geam 
termoizolant 

mp 493 

2. inlocuire si izolare conducte agent de incalzire ml 1140 

3. spalare corpuri de incalzire mp 2379 

4. 
inlocuire armaturi radiatoare (robineti reglaj cu cap termostatat, 
robineti reglaj retur si ventil aerisire) 

buc 306 

5. prevedere robineti reglaj golire distributie buc 146 

6. inlocuire si termoizolare conducte de distributie acc ml 668 

7. dotare cu robineti reglaj golire conducte acc buc 90 

8. termoizolare planseu peste subsol mp 222 

9. termoizolare terasa, polistiren extrudat 12 cm si strat protectie mp 4442 

10. inlocuire baterii amestecatoare lavoare buc 63 

11. termoizolare fatada - polistiren expandat 8 cm, termosistem mp 5590 

     

 Lucrari de izolatii   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. hidroizolatii mp 200 

2. polistiren extrudat 12 cm mp 136 



3. bariera contra vaporilor mp 470 

4. vata minerala (montata in sistemul de fatada ventilata) 8cm mp 875 

    

 Lucrari de instalatii electrice   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
Inlocuire/prevedere instalatii electrice de iluminat si prize de uz 
general (demontare, procurare si montare) 

sist 3 

2. 
Inlocuire/prevedere aparate de iluminat existente (demontare, 
procurare si montare) 

buc 3 

3. Prevedere sistem de iluminat de siguranta sist 3 

4. Inlocuire/prevedere tablouri electrice  buc 14 

5. 
Modernizare/prevedere instalatii electrice de forta, coloane si 
legare la pamant 

sist 3 

6. 
Prevedere instalatii electrice de forta, comanda si automatizare 
modul termic/centrala termica 

buc 3 

7. Prevedere instalatie electrice de iluminat exterior pe cladire sist 3 

8. Refacere/prevedere instalatie de paratrasnet sist 2 

9. Aparataj buc 3 

10. Prevedere instalatie detectie si semnalizare incendiu sist 3 

11. 
Modernizare/prevedere instalatie interioara de retea 
informatica 

sist 4 

    

 Lucrari de  instalatii termice    

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. inlocuire coloane, racorduri radiatoare, accesorii ml 1142 

2. dezvoltare, modernizare sistem termic buc 1 

3. prevedere sistem de ventilare naturala buc 3 

4. inlocuire radiatoare buc 141 

5. extindere instalatie de incalzire existenta mp 180 

6. robineti cu cap termostatat, reglaj retur, ventil aerisire buc 54 

7. colector distributie si cutie incalzire radiatoare buc 12 

8. colector distributie si cutie incalzire in pardoseala  buc 2 

9. robineti reglaj, golire conducte de distributie buc 36 

10. confectii metalice kg 145 

    

 Lucrari de  instalatii sanitare   

nr. 
crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
prevedere/inlocuire coloane, racorduri acc la obiecte sanitare, 
accesorii 

ml 615 

2. inlocuire conducte apa rece  ml 390 

3. inlocuire conducte canalizare ml 293 

4. inlocuire obiecte sanitare (procurare si montare) buc 50 

5. conducte, armaturi instalatie de panouri solare buc 42 

6. reabilitare sistem laboratoare buc 2 

7. probe instalatii  ml 1460 

 



 Anexa  la Contractul subsecvent  nr. ………… 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din Sectorul 3 -  pentru cel mai mare contract subsecvent 

    

 Lucrari de constructii   

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
procurare si montare lift pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv 
structura aferenta 

buc 11 

2. 
realizare cabina de WC pentru persoane cu dizabilitati prin 
recompartimentare grup sanitar existent 

buc 26 

3. realizare rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati buc 7 

4 lucrari de reparatii, consolidari mp 15 

5 remodelare acces  mp 80 

6 
inlocuire balustrada deteriorata casa scarii cu parapet din tabla 
perforata si mana curenta din inox 

mp 387 

    

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Sapatura manuala mc 7104 

2 transport rutier pamant t 4263 

3 strat de balast mc 1065 

4. armătură OB37 şi PC52 (procurare si montare) kg 817800 

5. cofraje în cuzineţi+stâlpi, cadre+grinzi mp 11269 

6. beton simplu mc 3245 

7. beton armat B150 mc 2315 

8. beton armat B 200 mc 1578 

9. beton armat B250 mc 2922 

10. protecţie anticorozivă mp 16356 

11. umplutura de pământ + compactare mc 3880 

12. strat de agregate naturale mc 2060 

13 şapă mp 11082 

14 transport rutier beton t 25150 

15 transport rutier balast t 2264 

16 transport rutier materiale+moloz t 22143 

17 transport materiale cu roaba  t 15493 

    

 Lucrari de modernizare finisaje interioare   

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. raschetare, lacuire lustruire pardoseala mp 15720 

2. inlocuire gresie (desfacere, procurare si montare) mp 2682 

3. 
procurare si montare covor PVC pentru trafic intens, inclusiv 
pregatire strat suport 

mp 8144 

4. vopsitorii acrilice pereti, inclusiv reparatii mp 34667 

5. vopsitorii ulei pereti, inclusiv reparatii mp 13495 

6. placaj faianta (desfacere, procurare si montare) mp 7353 

7. placaj pereti interiori cu panouri din rasini sintetice la coridoare mp 10501 



8. vopsitorii acrilice tavan (inclusiv reparatii) mp 29027 

9. igienizare canal tehnic/subsol mp 1110 

10 inlocuire usi interioare buc 477 

11 reparatii trepte mp 584 

    

 Lucrari de arhitectura si finisaje    

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. Zidarie exterioara din caramida mc 2025 

2. 
Fatada ventilata, pe structura metalica cu termoizolatie vata 
minerala 8cm si panouri din rasini sintetice mp 2800 

4. Usi exterioare cu tamplarie Aluminiu si geam termoizolant mp 89 

5. Tamplarie Aluminiu cu geam termoizolant mp 985 

6. Sticla profilata tip "U" mp 160 

7. Usi interioare buc 78 

8. Pardoseli din PVC trafic intens, inclusiv stratul suport mp 249 

9. Pardoseli parchet pentru sali de sport, inclusiv stratul suport  mp 3715 

12. Pardoseli piatra artificiala antiderapanta, inclusiv stratul suport mp 68 

14. Tencuiala interioara  mp 13645 

15. Terasa necirculabila cu straturi si intoarcere pe atic mp 4721 

16 Zugraveli la pereti interiori mp 17190 

17 Transportul materialelor pe santier to 4285 

18 Zidarie interioara caramida 25cm mc 240 

19 Tencuiala exterioara mp 1720 

    

 Lucrari de reabilitare termica   

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

3. 
inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie din PVC cu geam 
termoizolant 

mp 1488 

4. inlocuire si izolare conducte agent de incalzire ml 2829 

5 spalare corpuri de incalzire mp 5339 

6. 
inlocuire armaturi radiatoare (robineti reglaj cu cap termostatat, 
robineti reglaj retur si ventil aerisire) 

buc 995 

7. prevedere robineti reglaj golire distributie buc 303 

8. inlocuire si termoizolare conducte de distributie acc ml 1293 

9. dotare cu robineti reglaj golire conducte acc buc 256 

10 termoizolare planseu peste subsol mp 600 

11 termoizolare terasa, polistiren extrudat 12 cm si strat protectie mp 9142 

12 inlocuire baterii amestecatoare lavoare buc 124 

13 termoizolare fatada - polistiren expandat 8 cm, termosistem mp 11021 

     

 Lucrari de izolatii   

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 hidroizolatii mp 8167 

2 polistiren extrudat 12 cm mp 4434 

3 bariera contra vaporilor mp 4100 



4 vata minerala (montata in sistemul de fatada ventilata) 8cm mp 2985 

    

 Lucrari de instalatii electrice   

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 
Inlocuire/prevedere instalatii electrice de iluminat si prize de uz 
general (demontare, procurare si montare) 

sist 17 

2 
Inlocuire/prevedere aparate de iluminat existente (demontare, 
procurare si montare) buc 17 

3 Prevedere sistem de iluminat de siguranta sist 17 

4 Inlocuire/prevedere tablouri electrice  buc 71 

5 
Modernizare/prevedere instalatii electrice de forta, coloane si 
legare la pamant sist 17 

6 
Prevedere instalatii electrice de forta, comanda si automatizare 
modul termic/centrala termica 

buc 18 

7 Prevedere instalatie electrice de iluminat exterior pe cladire sist 17 

8 Refacere/prevedere instalatie de paratrasnet sist 20 

9 Aparataj buc 16 

10 Prevedere instalatie detectie si semnalizare incendiu sist 17 

11 Modernizare/prevedere instalatie interioara de retea informatica sist 16 

    

 Lucrari de instalatii termice    

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1 inlocuire coloane, racorduri radiatoare, accesorii ml 6889 

3 dezvoltare, modernizare sistem termic buc 4 

4 prevedere sistem de ventilare naturala buc 21 

6 inlocuire radiatoare buc 486 

7 extindere instalatie de incalzire existenta mp 3620 

8 robineti cu cap termostatat, reglaj retur, ventil aerisire buc 155 

9 colector distributie si cutie incalzire radiatoare buc 16 

10 colector distributie si cutie incalzire in pardoseala  buc 6 

11 robineti reglaj, golire conducte de distributie buc 70 

12 confectii metalice kg 3515 

    

 Lucrari de  instalatii sanitare   

nr. crt. Lucrari de baza U.M. Total 

0 1 2 3 

1. 
prevedere/inlocuire coloane, racorduri acc la obiecte sanitare, 
accesorii 

ml 4850 

2. inlocuire conducte apa rece  ml 902 

3. inlocuire conducte canalizare ml 3634 

4 inlocuire obiecte sanitare (procurare si montare) buc 967 

5 conducte, armaturi instalatie de panouri solare buc 284 

6 reabilitare sistem laboratoare buc 12 

7 probe instalatii  ml 9615 

    

    

    



    

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA IV 

 FORMULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 1 
 
 
 



 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ....................................... 
      (denumirea/numele)    Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
        nr. .............. / ................ 2010 
      
 
 
 
 
 
 
 

 SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către     
             PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCURE ȘTI,  
str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 , Bucuresti , Romania  

 
 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
acordului cadru de lucrari   « Reabilitare , modernizre si dezvoltare unităȚi de învăȚământ din 

sectorul 3: Liceul Teoretic A.I. Cuza; Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; Colegiul Tehnic C.D. 
Neniţescu; Şcoala nr. 21; Şcoala nr. 82; Şcoala nr. 112; Şcoala nr. 199; Şcoala nr. 200», 

 
noi ............................................................ vă transmitem alăturat următoarele: 
        (denumirea/numele ofertantului) 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi  1 (una) copie: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
Data completării ................... 2010 

 
Cu stimă, 
 

    Operator economic, 
 

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

 
 



FORMULAR 10 A 
OPERATOR ECONOMIC 
........................................... 
     (denumirea/numele) 

 
 

 FORMULAR DE OFERT Ă 
 

Către               
           PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCURE ȘTI,  
          str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 , Bucuresti , Romania  
  

              
 

Domnilor, 
 

1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai 
ofertantului .................................……………., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm lucrarea « Reabilitare , modernizre si 
dezvoltare unităȚi de învăȚământ din sectorul 3: Liceul Teoretic A.I. Cuza; Colegiul Tehnic  
Mihai Bravu; Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; Şcoala nr. 21; Şcoala nr. 82; Şcoala nr. 112; 
Şcoala nr. 199; Şcoala nr. 200», 
pentru suma de .......................... lei, (...................... 
........................................................................................................) reprezentând ..................... euro, 
(...................................................................... ................................) conform cursului BNR din data de 
.....……………. (1 EURO = ………. lei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
................. lei (….............................................................................................................................) 

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  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ......... 
(.......................................................) zile, respectiv până la data de ........................... şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

4. Până la încheierea şi semnarea acordului cadru  de achiziţie publică această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajat între noi.  

5. Alături de oferta de bază: 
�  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un 
formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”; 
�  nu depunem ofertă alternativă.  
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei.  

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi.  

Data ......./.......... / ................ 
 
Semnătura ................................., 

 în calitate de ..............................., legal autorizat să semnez oferta 
 pentru şi în numele ....................... ...................................................... 



FORMULAR 10B 
 
 
 

 ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERT Ă 
 
 
 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractanţi: ......  % (din preţul total ofertat) 
      2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub formă de retineri succesive din sumele datorate 
executantului pentru facturile parţiale. 

3. Perioada de acţiune a garanţiei de bună execuţie: ...... luni. 
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data 

începerii execuţiei): ....... zile calendaristice 
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului): 

...... zile calendaristice 
6. Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie: ...... % (din 

valoarea nerealizată) 
7. Limita maximă a penalizărilor: ..... % (din preţul total ofertat) 
8. Limita minimă a asigurărilor: ..... % (din preţul total ofertat) 
9. Perioada medie de remediere a defectelor: ....... zile calendaristice 
10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri etc. ): ...... % (din 

situaţiile de plată lunare) 
                                                              
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ......./.......... / ................ 
 
Semnătura ................................., 

 în calitate de ..............................., legal autorizat să semnez oferta 
 pentru şi în numele ....................... ...................................................... 



 
 

   FORMULAR 10C   
Anexa  la Formularul de ofertă   

   

        

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv 

 

PROIECTARE   

P ROIECT TEHNIC, 
PROIECT PENTRU 

OBŢINEREA 
AUTORIZAŢIEI DE 

CONSTRUIRE, 
DETALIILOR DE 

EXECUŢIE, ELABORĂRII 
DOCUMENTAŢIEI 

PENTRU 
AVIZE,ACORDURI,AUTO

RIZAŢI, DETALII DE 
EXECUțIE  

Valoare fără TVA (lei)       

ASISTENȚĂ 
TEHNIC Ă  

 Valoare fără 
TVA (lei)      

EXECUȚIE 
LUCRĂRI  

Valoare fără 
TVA (lei)      

Valoare 

 totală 
fără TVA 

(lei) 

Valoare  
TVA (lei) 

Valoare 
totală cu 
TVA (lei) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Liceul Teoretic A.I. Cuza; 
Aleea Barajul Dunării nr. 
5 

    
  

2 
Colegiul Tehnic Mihai 
Bravu; țos. Mihai Bravu 
nr. 428 

    
  

3 
Colegiul Tehnic C.D. 
Neniţescu; Str. Theodor 
Pallady nr.26 

    
  

4 Şcoala nr. 21; Aleea 
Barajul Rovinari nr. 1 

      

5 Şcoala nr. 82; Str. Jean 
Steriadi nr. 17 

      

6 Şcoala nr. 112; Str. 
Pătulului nr. 2 

      

7 Şcoala nr. 199; Str. Bd. 
Nicolae Grigorescu nr. 14  

      

8 Şcoala nr. 200; Str. 
Postăvarul nr. 13 

      

TOTAL     
  

 

 Data ......./.......... / ................ 
 
Semnătura ................................., 

 în calitate de ..............................., legal autorizat să semnez oferta 
 pentru şi în numele ....................... ...................................................... 



                                         
 

FORMULAR 11 
  
                 BANCA 
    ....................................... 
                 (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA PROCEDURA DE ATRIBU IRE 

A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
 
 

Către     
             PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCURE ȘTI,  
          str. Parfumului nr. 2-4, sector 3 , Bucuresti , Romania  
 

   
 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului « Reabilitare , modernizre si dezvoltare 
unităȚi de învăȚământ din sectorul 3: Liceul Teoretic A.I. Cuza; Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; 
Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; Şcoala nr. 21; Şcoala nr. 82; Şcoala nr. 112; Şcoala nr. 199; 
Şcoala nr. 200», noi ......................................................., avand sediul inregistrat la 
......................................., 
                                         (denumireabancii)                                                                           (adresa 
bancii) 
ne obligam fata de PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCURE ȘTI,   sa platim suma de ...................... 
(.......................... ...............................................................................................................), la prima sa 
cerere                   
                                               (in litere si in cifre) 
scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa 
autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia 
sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul ................................................ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
                                     (denumirea/numele) 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ..................................................... nu a constituit 
                                                                                                                   (denumirea/numele) 
garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ..................................................... a refuzat sa 
                                                                                                                 (denumirea/numele) 
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ........................... 
 
 
 
Parafata de Banca .................................................. in ziua ........ luna .............................. anul .......... 
 
         .................................... 
                                       (semnatura autorizata) 

 
 
 



FORMULAR 12A 
                                                                                                                                      

  Operator economic 
…………………… 
(denumirea /numele) 

 
DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................................., 
                                                              (denumirea/numele şi sediul/ adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani. 

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

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



FORMULAR 3 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  ....................................... 
      (denumirea/numele) 
 
 
 
 

 INFORMA ŢII GENERALE 
 
 

1. Denumire: 
 
2. Cod fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon ……………..; Fax ………………; E-mail …………………….. 
 
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:  
   (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Cod IBAN:  
 
7. Obiect de activitate, pe domenii: 
   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
9. Principala piaţă a afacerilor: 
 
10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 
 

Anul  Cifra de afaceri anuală 
(la 31.12) 

- lei - 

Cifra de afaceri anuală 

(la 31.12) 
- echivalent euro - 

 
1   
2   
3   

Medie anuală:    
                                                                                                               
             

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

 
 
 
 
 



FORMULAR 12F 
                                                                                                                                                  
OPERATOR ECONOMIC 
........................................... 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

 DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..............................................................................,  
                                         (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 
BUCUREȘTI, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
  
 
                  
               
                                  Operator economic, 
                …..………………………. 
                                                                                      (semnatura autorizată ) 
 

          



Anexa nr 1 la  FORMULARUL  12F 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Obiectul contractului 

 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 
executantului ∗) 

Preţul total 
al 

contractului 

Procent 
executat 

% 

Cant. 
U.M. 

 

Perioada de derulare a  
contractului ∗∗) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 
 

                      
          Operator economic, 

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

 

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



 
 

                                                                                         Anexa nr 2 la  FORMULARUL  12F 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

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

 
      EXPERIENTA  SIMILARA 
1.Denumirea si obiectul contractului : 

Numarul si data contractului : 
 
2. Denumirea / numele beneficiarului / clientului : 

              Adresa beneficiarului / clientului : 
         Tara :  
 

3.Calitatea in care contractantul a participat la indeplinirea contractului  
( se bifeaza optiunea corespunzatoare )           

            contract unic sau contractant conducator (lider de asociatie)   
           contract asociat                
           subcontractant  
 
4. Valoarea contractului                               exprimata in moneda                        exprimata  
                                                                      in care s-a incheiat                        in echivalent  
                                                                       contractul                                           euro) 

a) initiala (la data semnarii contractului)  
b) finala (la data finalizarii contractului) 
 

5.  Procentul realizat de către contractant din valoarea întregului contract: 
 
     6. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului , natura acestora si modul lor de 

 solutionare : 
 

7.Durata pentru furnizarea produsului (luni) : 
 contractanta – termen PIF : 
 efectiv realizata – PIF  
 motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe 

baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul;  
 
8.Alte aspecte relevante prin care contractantul isi sustine experienta similară:  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
  Data                                                                                                                      

         Candidat/Ofertant                                                                                          
( semnatura autorizatat ) 
 
 
 
 

 

 

 



FORMULAR 12C 
 
  OPERATOR ECONOMIC 
  ............................................ 
      (denumirea/numele) 
 

 
 
 

 DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................................................  
                                                                                           (denumirea operatorului economic), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publica prin procedura de licitatie deschisa, având ca obiect 
« Reabilitare , modernizre si dezvoltare unităȚi de învăȚământ din sectorul 3: Liceul Teoretic 
A.I. Cuza; Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; Şcoala nr. 21; Şcoala 
nr. 82; Şcoala nr. 112; Şcoala nr. 199; Şcoala nr. 200»,  la data de ....................... organizată de  
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI                                               (zi/luna/an) 
particip şi depun oferta: 
    � în nume propriu; 
    � ca asociat în cadrul asociaţiei ........................................; 
    � ca subcontractant al ...................................; 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar că: 
    � nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
    � sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
    3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări 
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câstigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
    4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 
BUCUREȘTI. , str Parfumului , nr. 2-4 , sector 3 , Bucureşti, cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 
 

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

 



 
    FORMULAR 12H 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 

DISPUNE 
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZ ĂTOARE 

A CONTRACTULUI  
 
 

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 
ANEXA LA FORMULARUL 12H 

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

INFORMATII PRIVIND  
DOTARILE SPECIFICE 

 
 
 

Nr.crt. Descriere dotare Mod de asigurare  pe perioada 
contractului 

 Denumire 
Caracteristici 

principale Cantitate 

Proprietatea 
ofertantului, 

asociaţilor sau a 
subcontractantil
or nominalizaţi 

Inchiriat, 
prin 

contract 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

           Ofertant, 
................................ 
    (semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    FORMULAR 16 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARA ŢIE 

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT ŞI 
AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 
 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care, personal de 
conducere 

   

 
 Anexez la declaraţie CV-urile personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de 
achiziţie publica. 
 
    Data completării ................... 
 

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

                                                    (semnatura autorizata)
                
 
 
 
 
 
 
 
               
    

 
 

 

 



 
ANEXA 1 LA FORMULARUL 16 

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

 
 
 
 

INFORMATII PRIVIND  
PERSOANELE RESPONSABILE DIRECT DE INDEPLINIREA CONT RACTULUI 

(personalul nominalizat in cadrul proiectului) 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt.  

Denumirea poziţiei 
în cadrul 
contractului 

Angajator  
Nume şi 
prenume 

Disponibilitate 
pe durata 
contractului 

Durata 
particip ării la 
contract 

      
      
      

       
     
 
 
 
    Ofertant, 

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

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



FORMULARUL 17 
 
OFERTANTUL 
............................................................. 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 

INFORMATII PRIVIND  
PERSONALUL PE CARE OFERTANTUL ÎL POATE DISPONIBILIZ A PENTRU 

REALIZAREA CONTRACTULUI  

 
 
 
 

Inginerie Nivel 
studii Arhitectur ă 

construcţii  instalatii  electrice Alte 
Economice Juridice 

Alte 
speciali

tăţi 
Personal 
cu studii 
superioare, 
din care 

        

Personal 
cu Studii 
medii de 
specialitate 

        

Total 
angajaţi, 
cu contract 
de muncă, 

 

 
 
 
 

           Ofertant, 
................................ 
    (semnătura autorizată) 
 
 
 
 

 
 

 

 

FORMULAR18 
Ofertant……………. 

CURRICULUM VITAE 
 
Poziţia 1. Poziţia pentru care 

Candidatul este propus în 
cadrul contractului 

 



2. Numele candidatului  
3. Data naşterii  
4. Vechime în muncă  
5. Pregătirea profesională 

- studii 
- titluri  universitare  
- cursuri de 

perfectionare 
- atestate 

profesionale 

 

6. Postul ocupat de 
candidat la locul de 
muncă actual 

 

Informatii 
despre 
candidat 

7. Vechimea la actualul 
loc de muncă 

 

Date 
despre 
angajatorul 
actual 

8. Numele angajatorului  
i. Adresa 

angajatorului 
ii.  Persoana de 

contact  
iii.  Telefon 
iv. Fax 

 

 
9. Experienţa profesională 

Rezumaţi experienţa profesională în ultimii 10 ani, în ordinea cronologică inversă. 
Indicaţi experienţa tehnică şi de conducere relevantă pentru Proiect. 
 

Societatea  
Proiectul  
Postul  

De la La 

Experienţa tehnică si 
de conducere relevantă 
pt. Proiect 

 

Societatea  
Proiectul  
Postul  

De la La 

Experienţa tehnică si 
de conducere relevantă 
pt. Proiect 

 

Societatea  
Proiectul  
Postul  

De la La 

Experienţa tehnică si 
de conducere relevantă 
pt. Proiect 

 

Subsemnatul îmi declar disponibilitatea de  a activa în cadrul proiectului în poziţia propusă şi 
în perioadele menţionate în graficele de activităţi. 
Declar   pe   propria   raspundere,   cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in 
prezentul CV   sunt    corecte    si    corespund realitatii. 

Semnătură candidat 
………………… 

 
 
 



 
 

FORMULAR 14 
OFERTANTUL 

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

(denumirea/numele) 

 

 

Istoricul litigiilor *) 

 

Anul Sentinţa în 
FAVOAREA sau 

IMPOTRIVA 

ofertantului 

Numele Clientului, 
cauza litigiului, 

problema în 
discuţie 

Valoarea în litigiu 

(Valuta curentă, 
echivalentul în 

Euro) 

        

        

        

        

 

 

           Ofertant, 

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

    (semnătura autorizată) 

 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare asociat. 

 

 

 



FORMULAR C1 
   OFERTANTUL 

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

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECU ŢIE A LUCR ĂRII pentru cel mai mic contract subsecvent 
 

 Anul I  
Luna 

Nr.  
crt.  

Grupa de obiecte/denumirea 
obiectului 

1 2 3                                 n 
 Proiectare                                     
 Organizare de şantier                                     
 Obiect 01 

Categoria de lucrări: 
………………………….  
………………………….  

                                    

 Obiect 02 
Categoria de lucrări: 
………………………….  
………………………….  

                                    

 Obiect … 
Categoria de lucrări: 
………………………….  
………………………….  

                                    

 Servicii                                      
 

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



 
FORMULAR C2 

   
 OFERTANTUL 

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

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECU ŢIE A LUCR ĂRII pentru cel mai mare contract subsecvent 
 

 Anul I  
Luna 

Nr.  
crt.  

Grupa de obiecte/denumirea 
obiectului 

1 2 3                                 n 
 Proiectare                                     
 Organizare de şantier                                     
 Obiect 01 

Categoria de lucrări: 
………………………….  
………………………….  

                                    

 Obiect 02 
Categoria de lucrări: 
………………………….  
………………………….  

                                    

 Obiect … 
Categoria de lucrări: 
………………………….  
………………………….  

                                    

 Servicii                                      
 

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

(semnatura autorizată ) 



FORMULAR 12B 
  
 
OPERATOR ECONOMIC 
........................................... 
     (denumirea/numele) 

 
 

 DECLARAŢIE  
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUA ŢIILE PREV ĂZUTE  

LA ART. 181 DIN O.U.G. Nr. 34 / 2006 
 

Subsemnatul(a) ............................................................................... în calitate de ofertant la 
                                       (numele operatorului economic-persoana juridică,) 
procedura de atribuire a contractului de lucrări pentru « Reabilitare , modernizre si dezvoltare 
unităȚi de învăȚământ din sectorul 3: Liceul Teoretic A.I. Cuza; Colegiul Tehnic  Mihai 
Bravu; Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; Şcoala nr. 21; Şcoala nr. 82; Şcoala nr. 112; Şcoala 
nr. 199; Şcoala nr. 200», organizată de PRIMARIA SECTORULUI 3 . 

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

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

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

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data 
solicitată................. 

c¹) nu am avut în ultimii 2 ani contracte în cadrul cărora nu mi-am îndeplinit sau mi-am 
îndeplinit în mod  
     defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care să fi  produs sau să 
fie de natură a  
     produce grave prejudicii beneficiarilor mei contractuali.  
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

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

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

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
             Operator economic, 
                …..………………………. 
                                                                                      (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
FORMULAR 2 

 
 

 ÎMPUTERNICIRE 
 
 
Subscrisa ............................................................................................................, cu sediul în 
............................................................................................, tel. ......................, fax ........................., 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ................................., CUI ..................................., 
reprezentată legal prin ................................................, în calitate de .........................................., 
împuternicim prin prezenta pe ......................................................................................, domiciliat în 
............................................................., identificat cu B.I./C.I. seria .......... nr. ........................, CNP 
....................................., eliberat de .................................., la data de ....................., având funcţia de 
.................................................., să ne reprezinte la procedura de licitatie deschisa « Reabilitare , 
modernizre si dezvoltare unităȚi de învăȚământ din sectorul 3: Liceul Teoretic A.I. Cuza; 
Colegiul Tehnic  Mihai Bravu; Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu; Şcoala nr. 21; Şcoala nr. 82; 
Şcoala nr. 112; Şcoala nr. 199; Şcoala nr. 200», organizata de PRIMARIA SECTORULUI 3  în 
scopul atribuirii contractului de lucrări:  
 

În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa, în legătură cu participarea la 
procedura de cerere de oferte; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 
şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 

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

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

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
 
 
    Data                                                          Denumirea mandantului 

.......................                                  ............................................................. 
  
                                                                               reprezentată prin 

       ............................................................. 
 
                                                                                     Semnătura 

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

 



 
    FORMULAR 12G 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND PARTEA/P ĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANŢI / ASOCIAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea 
noastră. 
 
 
 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1 LA FORMULARUL 12G 
 
 
 
 

 
OFERTANTUL 

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

 
 

LISTA CUPRINZAND 
 ASOCIATII/SUBCONTRACTANTII  

 

Nr. 
Crt.  

Denumire  
agent economic / 

specializare 

Tip de servicii prestate în cadrul 
contractului 

Ponderea 
valorică, 

în 
procente 

  ……… ……… ……… ……… 
% din 
total 

contract 
1. Asociati 
1.1.       
1.2.       
….       
2. Subcontractanti  
  
2.1       
2.2       
….       

 
 
 
 
              Ofertant, 
...................................... 
         (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 

 
ANEXA 2 LA FORMULARUL 12G 

ACORD DE ASOCIERE 
     Nr..................................................................din. ........................ 
CAPITOLUL I -PAR ŢILE ACORDULUI  
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
S.C ........................................................................, cu sediul în
.............................................................................., 
str .......................................................nr ..................... , telefon ......................... fax.............................., 
înmatriculata la Registrul Comertului din.................................................. sub nr ................................, 
cod unic de înregistrare ............................................, cont .................................................. deschis la 



.....................................................................reprezentata de .................................................................  
având functia de ................................................... în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE 
si 
S.C .............................................................................. , cu sediul în
.................................................................................... , 
str ................................................nr......................, telefon..........................fax
.................................................... , 
înmatriculata la Registrul Comertului din................................................. sub nr ................................., 
cod unic de înregistrare ............................................, cont ................................................... deschis la 
................................................reprezentata de........................................................................................  
având functia de ................................................... în calitate de ASOCIAT 
CAPITOLUL II -OBIECTUL ACORDULUI  
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea depunerii ofertei şi îndeplinirii 
obiectului contractului, conform documentatiei de atribuire puse la dispozitie de catre S.C. 
METROREX S.A. 
CAPITOLUL III -TERMENUL ACORDULUI  
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a 
contractului, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 
 
CAPITOLUL IV -ALTE CLAUZE  
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................................  
Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre toţi membrii asocierii.  
Leaderul asocierii desemnat va fi reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru si în 
numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii. 
Art. 5. Asociatii vor fi solidar si individual responsabili pe parcursul desfsurarii procedurii de 
achizitie publica si pentru executia contractului în conformitate cu termenii acestuia. 
Art. 6. Executia întregului contract, inclusiv plata, va fi facuta exclusiv cu asociatul desemnat ca 
lider. 
Art. 7. Liderul este responsabil pentru modul de executare a contractului si pentru relatia cu 
autoritatea contractanta. 
Art. 8. În cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare, asociatii au convenit ca............sa 
execute.........%, iar.............sa execute.............% din   valoarea contractului. 

Art. 9. Pentru serviciile prestate...................................................................(asociatul) va emite facturi 
catre .........................................................................................(liderul de asociere). 
Art. 10..............................................................................................va suporta cheltuielile de 
contractare (garantia de participare, garantia de buna executie, etc) aferente obiectivului 
mentionai la art. 2. 
Art. 11. Asociatii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii 
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau / si logistica ori de câte 
ori situatia o cere. 
Art. 12. Orice probleme vor aparea pe parcursul derularii contractului, se vor rezolva prin 
discutii si daca va fi necesar se vor concretiza prin încheierea unui act aditional la contract. 
Art. 13. Prezentul acord se completeaza în ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare 
a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între ................................................(liderul 
de 
asociere) si achizitor. 
Art. 14. Eventualele litigii aparute ca urmare a derularii prezentului acord se vor rezolva pe cale 
amiabila. Daca acest lucru nu este posibil se va apela la instantele judecatoresti competente din 
România. 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astazi.................................................... în ............exemplare. 
 
LIDER ASOCIAT ASOCIAT 1 



 

 

 

 
 
 

 FORMULAR 8 
 

 DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII 
ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

 
 I. Date de identificare a întreprinderii  
 
Denumirea întreprinderii ……………………………………………………………………… 
Adresa sediului social …………………………………………………………………………    
Cod unic de înregistrare ………………………    
Numele şi funcţia ..……………………………………………………………………………   
                                             (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau 
echivalent) 
 
  
  II.  Tipul întreprinderii   
 Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
  [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2. 
  [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 
  [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.   
 
   III.  Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1  
    Exerciţiul financiar de referin ţă2 
Numărul mediu anual de 

salariaţi 
Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 
Active totale  

(mii lei/mii Euro) 
   
   

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat 
modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-
întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
�  Nu 
�  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar 
anterior) 
 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
Data întocmirii ................................... 
Semnătura .......................................... 
 
  
   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin 
OG 27/2006.  
   2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele 
totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale 
aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la 
numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se 
declară pe propria răspundere. 



 

 
 
 

          Formular nr. 15a 
Terţ susţinător financiar 
 (denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea financiară 

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

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

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

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

În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia  .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) suma de  
.................................................................. (valoarea totală/partială din propunerea financiară), 
necesară pentru îndeplinirea integrală şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie 
publică şi pentru care ...... (denumire ofertantul/grupul de operatori economici) a primit susţinerea 
financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la 
invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea 
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Data completării,                                                          Terţ susţinător, 
                                                                                             (semnătură autorizată) 
..........................              
 
 
 

 
Formular nr. 15b 

Terţ susţinător tehnic  
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnica si profesionala 

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

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

contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 



 

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

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

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

dispoziţia  .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi /sau 
profesionale  de ..........................................................................................necesare pentru 
îndeplinirea integrală şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în 
baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/grupul de 
operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, 
renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, 
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de 
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere 
sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

 
 

Data completării,                                                             Terţ susţinător, 
...........................                                                                 ..................... 

                                                                                                  (semnătură autorizată) 
 

 
 
 

Anexa 1 la         
 Formular nr. 15b 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
Declaraţie 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului 
susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică sunt reale. 
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare şi care urmează a fi 

efectiv 
folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 
Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 



 

     
     
     

 
 
 
 

Data completării,                                                          Terţ susţinător, 
                                                                                             (semnătură autorizată) 
 
 

 
 
     
 Anexa 2 la  

           Formular nr. 15b 
Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 

Declaraţie 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic şi 

profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat privind personalul angajat şi cadrele de conducere care urmează a 
fi efectiv alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica, sunt reale. 

 
LISTA 

privind personalul angajat şi cadrele de conducere care urmează a fi efectiv 
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 
 Nr. persoane Pregătirea 

profesională 
Personal efectiv alocat pentru 
îndeplinirea contractului  

  

Din care personal de conducere efectiv 
alocat pentru îndeplinirea contractului 

  

 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului care 

va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, 

capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 

 
Data completării,                                                          Terţ susţinător, 

                                                                                             (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 


