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SECŢIUNEA I 
 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI  
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: Primăria Sectorului 2 Bucureşti 
Adresa:str. Chiristigiilor 11-13, Sectorul 2 
Localitate:  
Sectorul 2 Bucureşti 

Cod poştal: Tara: 
România 

Persoana de contact: Victoriţa Bocea Telefon: 021 252 44 46 
E-mail:  
 e-mail : serviciul_licitatii@ps2.ro 

              bocea_victorita@ps2.ro 
 

Fax      :  021 252 44 46 

Adresa/ele de internet (daca este cazul):  
Adresa Autorităţii contractante: www.ps2.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 (specificaţi)   

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţa naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultura, religie si activ. recreative 
□ educaţie 
□ altele (specificaţi) 
█servicii generale ale administraţiei publice 

 
Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autorităţi contractante     
      DA □         NU□ 
 
Alte informaţii  si/sau clarificări pot fi obţinute: 
   la adresa mai sus menţionată 

 e-mail : serviciul_licitatii@ps2.ro 
              bocea_victorita@ps2.ro 

  tel / fax : 021.252.44.46 
 □ altele: (specificaţi / adresă/fax/interval orar) 
█la adresa de - e-mail: angelatoderita@ps2.ro 
 □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
 

Date limita de primire a solicitărilor de clarific ări :  În conformitate cu prevederile  ART. 
79(1) din O.U.G. nr. 34/ 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii autoritatea 
contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada 
necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către 



operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. 
 
 
                                                                           Adresa :bocea_victorita@ps2.ro  
                                                                           Adresa: Serviciul_Licitatii@ps2.ro 
 
Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări :   
 În conformitate cu prevederile  ART. 79(2) din O.U.G. nr. 34/ 2006, privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de 
clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face 
posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a 
ofertelor. 
Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul :  www.e-licitatie.ro  la secţiunea 
,,Documentaţie şi clarificări” aferentă prezentei invitaţii de participare 
 
 Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie 
 
Adresa:str. Stavropoleos nr.6 
Localitatea: Bucureşti, Sector 3                                                      Cod poştal: 030084                     
Tara: România 
E-mail:office@cnsc.ro                                                             Telefon:021-3104641 
Adresa internet: www.cnsc.ro                                                     Fax:021-3104642 

 
I. c. Sursa de finanţare : 
Se specifica sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  
 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
 DA  □                          NU█                                 
 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract:servicii de proiectare pentru realizarea proiectului “ PARC  
CULTURAL “INSULA PLUMBUITA””, în vederea accesării Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – domeniul major de intervenţie 1.1 -  Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, sub domeniul centre urbane 
 
Se va elabora documentaţia prevăzută în Caietul de sarcini. 
Această documentaţie se elaborează în vederea accesării de fonduri structurale prin POR, 
conform legislaţiei în vigoare; 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte 
obiectului contractului sau achiziţiei) 
Cod CPV 
  
(a) Lucrări                              □     (b) Produse               □     (c) Servicii                          ■□ 

 
Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie             □ 
Realizare prin orice mijloace     

Cumpărare                □             
Leasing                      □        
Închiriere                    □  

Categoria serviciului    2A ■ 
                                      2B □ 
 



corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            □ 

Cumpărare in rate      □ 
 

Se specifica din care categorie  de 
servicii aparţine obiectul 
contractului fie din Anexa 2A , fie 
din Anexa 2B    

Principala locaţie a lucrării    
 ________________________                         
 
_________________________ 
 
Cod  CPV/ CPSA                  
□□□□□□□□/ □□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
____________________ 
 
____________________ 
 
Cod  CPV/CPSA         
□□□□□□□□/□□□□□□ 

Primăria Sectorului 2 Bucureşti 
 
Cod   CPV/CPSA                     
□□□□□□□□/□□□□□□ 
Cod CPV:   
• 72224000-1 Servicii  de 

consultanţă privind 
gestionarea proiectelor 

• 71241000-9 Studii de 
fezabilitate, servicii de 
consultanţă, analize; 

• 79411000-8 Servicii generale 
de consultanţă în management 

 
 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: █                        
Încheierea unui acord cadru   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică  

Durata contractului de prestări servicii ( termenul limită de predare a documentaţiei ) este 
de  maxim 20 de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi.  
 

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 
 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ 
maxim al participanţilor al acordului 
cadru vizat 

 
Acordul cadru cu un singur operator           □ 

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

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
   DA  □               NU □ 

II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeţi ...anexa /caietul de sarcini)   
  da □       nu □ 
Daca da: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 

 
   II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU □ 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentari si limitări, 
dacă exista)  

� Conform caietului de sarcini 

 (se specifica anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. – max. /scopul contractului 
) 



 
II.2.2) Opţiuni (daca exista)                                                                     da □       nu □ 
Dacă exista, descrierea acestor opţiuni:  
 
 
 
III. Condi ţii specifice contractului  
 
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (după caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(daca DA scurta descriere ) 
III.1.2. Altele  
(daca DA, descrieţi) 

 
 
       DA   □                                   NU □ 
 
        DA  □                                   NU □ 

 
III: PROCEDURA 
III.1) Procedura selectata 
Licitaţie deschisă                                       □   
Licitaţie restrânsă                                      □ 
Licitaţie restrânsă accelerată                     □ 
Dialog competitiv                                      □ 

Negociere cu anunţ de participare           □   
Negociere fără anunţ de participare         □                                                 
Cerere de oferta                                        █   

 
 III.2)  Etapa finala de licitaţie electronică       DA  □        NU  █   

 
III.3.1. 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
III 3.2. Hotărârea Guvernului nr.  925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
III 3.3. H.G.R. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice 
din O.U.G. 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; 
III 3.4.Ordin al Preşedintelui A.N.R.M.A.P nr.155/2006 privind aprobarea Ghidului 
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
III.3.5. HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii . 
III.3.6. Ordinul Ministerului Dezvolt ării, Lucr ărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863 din  2 
iulie 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", publicat  în 
MONITORUL OFICIAL  NR. 524 din 11 iulie 2008 
III.3.7.Ordinul Ministerului Finan ţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronica 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



instituţiilor publice , precum şi organizarea , evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale . 
III.   3.8-Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi Ministrului 
Economiei şi Finanţelor, nr. 1294/ 3296/ 2008, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli 
eligibile pentru domeniul major de intervenţie ,,Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa 
prioritară ,,Sprijinirea dezvoltării  durabile a oraşelor-poli urbani de creştere” din cadrul 
Programul Operaţional Regional 2007-2013  
 
III.  3.9- Regulamentului General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
Coeziune. 

 
IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
 
IV.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului 
Declaraţii privind 
eligibilitatea  
Solicitat   █          
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie:  
- Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu 
Formularul 2 din Secţiunea III  
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din 
OUG 34/2006  
Formularul 3 Secţiunea III  
Pentru persoanele juridice străine  formulare tip eliberate de către 
autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident, valabile 
la data deschiderii ofertelor în original; (formulare-tip eliberate de către 
autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), valabile 
la data deschiderii ofertelor în original.   

În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât că 
nu va fi permisă completarea ulterioară, eventuala neprezentare 
a acestora având ca efect descalificarea ofertantului. 

Declaraţie privind 
îndeplinirea obligaţiilor  
           Solicitat   █         
Nesolicitat  □ 

- Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat 
de autorităţile competente de pe lângă Unităţile Administrativ Teritoriale 
de pe raza căreia societatea are sediul social (formulare-tip eliberate de 
autorităţile competente din ţară în care ofertantul este rezident, traduse în 
limba română de traducător autorizat), în original, în termen de 
valabilitate la data deschiderii documentelor depuse pentru participare la 
procedura de achiziţie publică. 
- Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală 
al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul 
social privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat (formulare-
tip eliberate de autorităţile competente din ţară în care ofertantul este 
rezident, traduse în limba română de traducător autorizat), în original, în 
termen de valabilitate la data deschiderii documentelor depuse pentru 
participare la procedura de achiziţie publică.  
            În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât 
permiterea completării ulterioare, în termen de maxim 24 ore de la 
data solicitării autorit ăţii contractante 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţi profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice 

romane 
           Solicitat   █          

Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie:  
• - Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei, Oficiul 

Registrului Comerţului. Certificatul constatator trebuie să certifice, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, cu modificările şi 



completările ulterioare, faptul că societatea comercială aparţine 
categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, respectiv 
să aibă înscris în certificat codul CAEN corespunzător cod CPV: 

•  72224000-1 Servicii  de consultanţă privind gestionarea proiectelor 
• 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize; 
• 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management 

 
Certificatul constatator trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor 
şi trebuie să fie prezentat în original, semnat şi parafat.  
            În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât 
permiterea completării ulterioare, în termen de maxim 24 ore de la 
data solicitării autorit ăţii contractante 

Persoane juridice /fizice 
străine 

Cerinţă obligatorie: 
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional 
 - Autoritatea contractantă solicită operatorilor economici sa prezinte 
documente edificatoare care sa dovedească forma de înregistrare ca 
persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din 
punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în 
care ofertantul/candidatul este stabilit. 
            În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât 
permiterea completării ulterioare, în termen de maxim 24 ore de la 
data solicitării autorit ăţii contractante 

 
ATENŢIE!!!!  

- Toate documentele care vor fi prezentate de persoane fizice/ 
juridice str ăine vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba 
română . 

 
 

IV. 3.) Situaţia  economico-financiara                                    
Informaţii privind  
situaţia 
economico-
financiara  

 Solicitat █                  
Nesolicitat □ 

 
 
 
 

Informaţii 
privind proporţia 
în care contractul 
de servicii 
urmează sa fie 
îndeplinit de către 
subcontractaţi si 
specializarea 
acestora. 

Solicitat █                         
Nesolicitat □ 

1. Fişa de informaţii generale - Formularul 4 din Secţiunea III ; 
2.Obligaţii contractuale, în desfăşurare faţă de alţi beneficiari/clienţi (Declaraţie pe 
propria răspundere). 
În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul 
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea 
contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situaţia economica si financiara 
si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate 
considera edificatoare, în măsura în care acestea reflecta o imagine fidela a situaţiei 
economice si financiare a candidatului/ofertantului. 

În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât permiterea 
completării ulterioare, în termen de maxim 24 de ore de la data solicitării 
autorit ăţii contractante. 



Standarde de 
asigurare a 
calităţii 
Solicitat █              
Nesolicitat □ 
 

Certificare a sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001:2001 (valabil la 
data prezentării ofertei) sau alte documente echivalente; acest certificat se solicita in 
copie legalizata. 
 Se acceptă şi adeverinţe ce demonstrează că societatea este în curs de certificare 
sau recertificare. În cazul unei asociaţii, aceste    certificate trebuie deţinute de 
fiecare asociat în parte. 

      În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât permiterea 
completării ulterioare, în termen de 72 de ore de la data solicitării autorităţii 
contractante 
 
 

IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala (conform cerintelor  Caietului de Sarcini ) 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
 Solicitat □                        Nesolicitat □ 
 
IV4.1 Lista principalelor prestări de servicii 
în ultimii 5 ani (Formularul 5 din Secţiunea 
III) , 
 
Solicitat    ▌                       Nesolicitat □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cerinta minima obligatorie : 
1. Declaraţie pe proprie răspundere privind 

contractele de servicii, similare 
(complexitate, domeniu) prestate in ultimii  
3 ani,  continand :  numele / titlul 
contractelor, valoarea  finala certificata  a 
acestora prin Procesele Verbale  de Receptie 
finala, sursa de finantare, perioada de 
prestare, beneficiari , indiferent daca acestia 
din urma sunt autoritati contractante sau 
clienti privati, cota( %)de participare  a 
ofertantului din valoarea contractului , 
completarea formular 5  in original  

2. Lista contractelor de prestari  servicii 
similare prestate in ultimi 3 ani –completare 
Formular 5  in original  
 
Ofertanţii trebuie să facă dovada realizării în 
ultimii 3 ani a minim 2 proiecte de amenajare 
parcuri (care cuprind lucrări de complexitatea 
celor solicitate prin caietul de sarcini), 
incluzând Studiu de fezabilitate, cerere de 
finanţare şi analiză cost beneficiu, finanţate 
din fonduri externe (PHARE, Banca 
Mondială, BEI, Fonduri Structurale), din care 
cel puţin un proiect aprobat la finanţare din 
Fonduri Structurale.  

 
 Formularele  vor fi prezentate  pentru fiecare 
din cele 3  contracte, la care vor fi ataşate: 
copie după contract  si copie după procesul 
verbal de recepţie finala a serviciilor sau orice 
document  care dovedeşte îndeplinirea 
/finalizarea contractului respectiv, ( ATENTIE :  
acestea vor fi in concordanta cu cele  declarate 
in Formular  F5) 
NOTA :,, Procesele verbale  de recepţie finala 
ale proiectelor  sunt documente prin care se 
certifica îndeplinirea  obligaţiilor  de către 
prestator din punct de vedere cantitativ si 



 
 
 
 
 
 
 
 IV.4.2. Informatii privind  personalul tehnic 
de specialitate  
           Solicitat    ▌                  Nesolicitat □ 

calitativ, in conformitate cu prevederile  
contractuale , ale caietului de sarcini  si cele  
ale  normativelor legale in vigoare, si care vor 
fi semnate de către  reprezentantul / 
reprezentanţii autorităţii contractante / 
clientului  
 
1. Declaraţie pe proprie răspundere  privind 

numărul mediu al personalului angajat in 
ultimii 3 ani – completare  formular F11 in 
original: din care sa rezulte: 

- asigurarea  cu personal de specialitate  
- numărul si pregătirea  cadrelor de conducere, 
- persoanele responsabile direct de 

îndeplinirea  contactului. 
Fiecare operator economic trebuie sa facă 
dovada ca deţine  un colectiv  minim format din : 
 
1 expert management de proiect 

- Diplomă universitară/postuniversitară în 
management sau studii superioare şi cursuri în 
domeniul managementului proiectelor 

- Minim 3 ani experienţă în managementul 
proiectelor de infrastructura finanţate din fonduri 
externe  

1 arhitect – urbanist 

- Diplomă universitară sau echivalent, în arhitectură 
sau similar 

- Experienţă de cel puţin 5 ani după finalizarea 
studiilor universitare, în modernizări urbane 

1 inginer peisagist 

- Diplomă universitară sau echivalent în domeniul 
Horticol sau Arhitectură Peisagistică 

- Experienţă de cel puţin 3 ani după finalizarea 
studiilor, în amenajări peisagistice urbane 

 1 arhitect peisagist/ peisagist urbanist 

- Diplomă universitară sau echivalent în Arhitectură 
– Peisagistică 

- Atestat pentru activitatea de Arhitect peisagist ( 
RUR sau alte atestate similare recunoscute la nivelul 



Uniunii Europene)  

- Experienţă de cel puţin 5 ani în , în amenajări 
peisagistice urbane 

1 topometrist  

- Diplomă universitară în geodezie, cartografie 

- Experienţă de cel puţin  ani după finalizarea 
studiilor, în utilizarea de staţii totale şi instrumente 
topografice diverse 

 1 expert economic 

- Diplomă universitară în domeniul economic - 
management sau echivalent 

- Experienţă profesională de cel puţin 3 ani după 
finalizarea studiilor universitare, în întocmirea/ 
analizarea aspectelor financiare ale proiectelor de 
tipul celor finanţate prin Programul Operaţional 
Regional, inclusiv analiza cost-beneficiu. 

 

  Nota 1: Considerăm ca echivalent al unei diplome 
universitare orice diplomă în baza căreia 
deţinătorului îi poate fi recunoscut dreptul de a 
profesa în domeniul respectiv, conform 
mecanismelor de recunoaştere a diplomelor. In ceea 
ce priveşte similaritatea dintre tipologiile de studii, 
confirmate prin diplomele menţionate, aceea se 
referă la similaritatea calificărilor profesionale 
obţinute prin studii.  

          Pentru fiecare membru al echipei propus  
ofertantul  va depune: 
•copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor 
profesionale obţinute şi menţionate în CV 

 •copii ale certificatelor emise de angajatori sau 
referinţe care să probeze experienţa indicată în CV 
şi durata de lucru în domeniile cerute 

 •declaraţie de exclusivitate şi disponibilitate 
semnată în original de fiecare expert cheie propus 
în ofertă, pentru a demonstra că: 

 •experţii cheie propuşi în ofertă nu sunt propuşi şi 
în altă ofertă pentru aceeaşi procedură de achiziţie 
publică 

 •fiecare expert cheie este disponibil, capabil şi 



doreşte să lucreze pe toată perioada alocată pentru 
el/ ea în perioada de implementare a contractului 
aşa cum este indicat în Caietul de sarcini 

În caz de neprezentare, autoritatea 
contractantă a hotărât permiterea completării 
ulterioare a acestora, în termen de maxim 72 de ore 
de la data solicitării autorităţii contractante. 

 
Cerinţe  privind dotările  
Ofertanţii vor face dovada deţinerii soft-

urilor specifice pentru proiectare.   
 

Ofertanţii vor menţiona şi echipamentele de  
care dispun şi care vor fi alocate derulării în  
condiţii optime a contractului (proprietate/închiriere). 
 

În caz de neprezentare, autoritatea 
contractantă a hotărât permiterea completării 
ulterioare a acestora, în termen de maxim 72 de ore 
de la data solicitării autorităţii contractante. 

 
IV.4.3)     Informaţii privind                       
    subcontractanţii  (după caz) 
 

Solicitat       Nesolicitat □ 
 

Cerinţa minima obligatorie: 
1. Declaraţie cu privire la intenţia de a 
subcontracta -  completare formular F7, in 
original  
 
Dacă este cazul, lista cuprinzând subcontractanţii  
declaraţi – completare formular F7.1,  însoţită şi de 
fotocopii ale acordurilor de subcontractare.  
 

IV.5. Daca este aplicabil, modul de 
selectare/preselectare 

- Nu este cazul 

V.6. Standarde de asigurarea calitatii 
Solicitat  �                     Nesolicitat � 

Cerinţă minimă: 
- Certificate emise de organisme naţionale sau 
internaţionale acreditate, care confirmă sistemul de 
management al calităţii firmelor ofertante, respectiv 
Certificat ISO 9001:2001 sau orice altă formă care 
demonstrează asigurarea calităţii.  
      În cazul unei asociaţii, aceste certificate trebuie 
deţinute de fiecare asociat în parte. 
      În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a 
hotărât permiterea completării ulterioare, în termen 
de 72 de ore de la data solicitării autorităţii 
contractante 

  
NOTA nr. 1: Ofertan ţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi 
de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
V.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română  
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile 
V.3) Garanţie de participare     Garanţia de participare este de 2.000 Lei. Perioada 



Solicitat □                          Nesolicitat □ de valabilitate a garanţiei este de 90 de zile  
    Garanţia de participare se poate depune  sub forma 
scrisorii de garanţia bancară  (Formularul 10 din 
Secţiunea III ), prin ordin de plată în contul deschis la 
Trezoreria Sector 2, nr. RO37TREZ 
7025006XXX000197. 
       Garanţia trebuie să aibă cel puţin aceeaşi perioadă 
ca şi perioada de valabilitate a ofertei.  

 În caz de neprezentare sau de prezentare a unei 
garanţii de participare valabile pentru o perioadă mai 
scurtă decât cea anterior menţionată, oferta va fi 
respinsă şi se va returna nedeschisă 
 

V.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

• Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face 
astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile 
prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu 
respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi 
descalificate.  
• Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să 
respecte în totalitate cerinţele din Caietul de sarcini – 
SECŢIUNEA II; 
 

Oferta tehnică va conţine: 
 

1. prezentarea conceptului: 
a) descrierea infrastructurii, cu oferirea de 

suficiente detalii care să permită 
evaluarea conform factorilor din grila de 
evaluare; 

b) prezentarea grafică; 
c) estimarea costului investiţiei.  
d) Ofertanţii pot propune şi alte tipuri de 

amenajări, în plus faţă de cele 
menţionate în caietul de sarcini, care să 
se încadreze în specificul tematic - parc 
cultural - şi să contribuie la crearea unei 
imagini distinctive/ deosebite/ 
personalizate a zonei. 

e) Ofertantul va avea în vedere propunerea 
de funcţiuni care să permită 
funcţionarea şi  dezvoltarea de programe 
cultural - sportive pe o perioada cât mai 
lungă de timp pe parcursul anului.  

 
 

2. Strategia de abordare (cerinta minima): 
f) Descrierea de ansamblu a abordării 

propuse de ofertant pentru executarea 
serviciilor 

g) Descrierea cât mai detaliată a 
activităţilor propuse de ofertant pentru 



prestarea serviciilor solicitate, cu 
indicarea oricăror stadii considerate 
esenţiale, a output-urilor estimate ale 
fiecărei activităţi 

h) Descrierea input-urilor ofertantului, în 
termeni de resurse umane specializate 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
activităţilor respective şi obţinerea 
rezultatelor 

i) Prezentarea aranjamentelor 
organizatorice în vederea executării 
contractului, inclusiv prin delimitarea 
responsabilităţilor în prestarea 
serviciilor 

j) Descrierea resurselor umane si materiale 
pe care ofertantul le va pune la 
dispoziţia echipei de experţi în scopul 
susţinerii activităţilor acestora 

 
3. Graficul şi durata de realizare a 

documentaţiei  (condiţie minima): 
a) Fezabilitatea planificării si graficul 

prezentat în format Gantt, care trebuie 
să includă un calendar cât mai detaliat al 
activităţilor, cu indicarea etapelor 

b) Indicarea resurselor umane alocate pe 
activităţi 

c) Metodologia de monitorizare, evaluare 
si raportare 

 
V.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

        Ofertanţii vor completa propunerea financiară 
conform prevederilor caietului de sarcini şi depune în 
ofertă formularul de ofert ă (Formularul 7 din 
Secţiunea III ) şi centralizatorul de preţuri 
(Formularul 8 din Secţiunea III ), care cuprinde 
elementele de natura financiară sau comercială, care 
sunt necesare pentru evaluarea ofertei.  
        Ofertantul va face în mod obligatoriu ofertă pentru 
toate activităţile din Caietul de sarcini. 
         Oferta financiara se va detalia în funcţie de 
sarcinile solicitate, menţionându-se preţurile pentru 
toate sarcinile, cu evidenţierea tarifului orar pentru 
fiecare tip de activitate. Se va avea în vedere detalierea 
următoarelor categorii de cheltuieli: manoperă, 
contribuţii, cheltuieli deplasări, cheltuieli materiale, 
cheltuieli generale firmă, profit. Ofertele care nu 
prezintă propunerea financiară în forma solicitată vor fi 
respinse.  
      - ofertantul va face în mod obligatoriu oferta pentru 
toate activităţile din caietul de sarcini; 
      - ofertantul va evidenţia preţul total precum si 
tariful ofertat pentru prestarea serviciilor, defalcat pe 



activităţi sau pe etape de realizare a serviciului, după 
cum urmează: 

a) cheltuieli aferente personalului necesar pentru 
îndeplinirea contractului de servicii; 

b) preţul total/tariful pentru prestarea serviciilor; 
c) alte cheltuieli necesare realizării serviciilor 

ofertate. 
- oferta financiara va fi însoţită in mod 

obligatoriu de un centralizator de preturi, 
conform Formularului nr.8 din Secţiunea III 
şi de NOTĂ de fundamentare a preţurilor 
ofertate. 

- În situaţia lipsei formularului de ofertă şi 
/sau centralizator de preţuri şi /sau notă de 
fundamentare a preţurilor ofertate, oferta va 
fi considerată neconformă.  

 
       În caz de neprezentare a oricărui element al ofertei 
financiare, autoritatea contractantă a hotărât că aceasta 
nu va putea fi solicitată ulterior deschiderii ofertelor. 

 
NOTĂ: 
Se va prezenta ca anexă a ofertei financiare un tabel în 
care proiectantul va detalia cheltuielile de proiectare 
aferente fiecărui obiectiv de investiţii  pentru care se 
elaborează documentaţia de proiectare. 
 
NOTĂ: Analiza ofertei financiare se va face conform 
Metodologiei de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru 
proiectarea investiţiilor din domeniul urbanismului şi 
amenajării teritoriului, aprobat cu nr. 11/N/1994 al 
M.L.P.A.T, completată cu avizul nr.2156/2.10.2001, 
privind onorariile minime de proiectare ale O.A.R şi 
onorariile de Referinţă aprobate de conferinţa naţională 
a O.A.R din 30-31 mai 2005.  
 
 
 



V.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Ofertele se vor depune astfel: 1 ORIGINAL + 1 
COPlE, in pachete separate. Pe fiecare pachet se va 
scrie : ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Plicurile se vor introduce intr-un pachet exterior, închis 
corespunzător şi netransparent. oferta tehnică, original, 
respectiv copie, se introduc fiecare în câte un plic pe 
care se notează: Oferta tehnică original si respectiv 
Oferta tehnică copie. Plicurile care conţin originalul şi 
copia Ofertei Tehnice se sigilează şi se introduc într-un 
nou plic ce va purta scris pe el numele şi adresa 
ofertantului şi specificaţia Oferta tehnică, pentru ca 
oferta să poată fi returnată nedeschisă în cazul în care 
se prezintă după termenul limită specificat în 
documentaţie licitaţiei sau ofertantul este declarat 
necalificat. 
Oferta financiară, original, respectiv copie se introduc, 
de asemenea , fiecare în câte un plic pe care se notează 
Oferta financiară original şi respectiv Oferta 
financiară copie. Plicurile care conţin originalul şi 
copia Ofertei Financiare se sigilează şi se introduc, de 
asemenea,  într-un nou plic ce va purta scris pe el 
numele şi adresa ofertantului cu specificaţia Oferta 
financiară, pentru ca oferta să  poată fi returnată 
nedeschisă în cazul în care se prezintă după termenul 
limită specificat în documentaţie licitaţiei sau ofertantul 
este declarat necalificat. Plicurile interioare trebuie sa 
fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în 
care oferta respectivă este declarată întârziată. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa 
autorităţii contractante şi cu inscripţia : A NU SE 
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA:  18.03.2010 ora 
11,00 
Dacă pachetul exterior nu este marcat conform 
prevederilor, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
Oferta va fi însoţită de Scrisoarea de înaintare 
(Formularul 1 din Secţiunea III ) şi de împuternicirea 
delegatului ofertantului, redactată potrivit legii. 
Plicurile se vor trimite la adresa: Str. Chiristigiilor 
nr.11-13, Sector 2, Bucureşti, Registratura 
Data limită pentru depunerea ofertelor este: 18.03.2010 
ora 9,00. 
Formularul de contract va fi însuşit de ofertant pe 
fiecare pagină (semnat şi ştampilat) şi se introduce în 
plicul cu documentele de calificare. 

V.7) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi 
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită 
pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare 
scrisă în acest sens. 
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări 
în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura 



primirea şi înregistrarea modificărilor respective de 
către autoritatea contractantă până la data limită pentru 
depunerea ofertelor. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările 
trebuie prezentate în conformitate cu cele 2 alineate de 
mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va 
marca, în mod obligatoriu, inscripţia „MODIFICĂRI”. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi 
modifica oferta după expirarea datei limită stabilite 
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii 
acestuia de la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru 
participare. 
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a 
autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de 
participare ori care este primită de către autoritatea 
contractantă după expirarea datei şi orei limită de 
depunerea ofertelor, se returnează nedeschisă. 

V.8) Deschiderea ofertelor   
Ora, data si locul deschiderii ofertelor  18.03.2010 
ora 11,00, sediul Primăriei Sectorului 2, str. 
Chiristigiilor, Nr. 11-13, sector 2, tel 
021.209.60.00, int.142, fax 021.252.44.46. 

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
                                                                  
VI.1) Preţul cel mai scăzut.                                      
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică     ���� 
   Factor de evaluare Punctaj 
P1. Oferta financiară 
Oferta financiara cea mai scăzuta primeşte 40 de puncte, restul ofertelor fiind 
punctate după formula Punctaj oferta curenta = (oferta fin minima/oferta 
curenta)*40 puncte 

 
40 puncte 

P2. Durata de realizare a documentaţiilor de finanţare (SF, ACB, CF) 
 
Oferta cu durata cea mai scăzuta primeşte 20 de puncte, restul ofertelor fiind 
punctate după formula Punctaj of curenta = (durata min/durata curenta)*20 
puncte 

 
 

10 puncte 

P3. Oferta tehnica - Metodologia de realizare a documentaţiilor tehnico-
economice 
Ofertele tehnice se vor puncta după tabelul de mai jos 

50 puncte 

3.1. Prezentarea conceptului, din care: 25 puncte 
 

- Descrierea infrastructurii, cu oferirea de suficiente detalii care să permită evaluarea 
conform factorilor din grila de evaluare   

 

 
 

6 puncte 

- Elemente de contribuie la crearea unei imagini distincte/ personalizate a zonei  
 

 
5 puncte 

- Propunerea de funcţiuni ce permit funcţionarea şi dezvoltarea de programe cultural-
sportive pe o perioadă cât mai lungă de timp pe parcursul anului 

 

 
4 puncte 

 

Prezentarea grafică   2 puncte 
Estimarea costului investiţiei 8 puncte 



 
3.2.Strategia de abordare, din care: 15 puncte 
Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru executarea serviciilor 4 puncte 

Descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea 
serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror stadii considerate esenţiale, a output-urilor 

estimate ale fiecărei activităţi 

4 puncte 

Descrierea input-urilor ofertantului, în termeni de resurse umane specializate  
necesare pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor respective şi obţinerea 

rezultatelor 

3 puncte 

Prezentarea aranjamentelor organizatorice în vederea executării contractului, 
inclusiv prin delimitarea responsabilităţilor în prestarea serviciilor 

2 puncte 

Descrierea resurselor umane si materiale pe care ofertantul le va pune la  
dispoziţia echipei de experţi în scopul susţinerii activităţilor acestora 

2 puncte 

3.3.Graficul de implementare, din care: 10 puncte 
Fezabilitatea planificării si graficul prezentat în format Gantt, care trebuie să includă 

un calendar cât mai detaliat al activităţilor, cu indicarea etapelor 
4 puncte 

Indicarea resurselor umane alocate pe activităţi 3 puncte 
Metodologia de monitorizare si evaluare a modului de realizare a sarcinilor din 

proiect, în vederea asigurării calităţii proiectării 
3 puncte 

 
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul   
 Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei:   
 P total =P1+P2+P3  unde:  
� P1 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare „1. Oferta financiara”;  
� P2 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare „2. Durata de realizare a 
documentaţiilor de finanţare”  
� P3 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare „3. Oferta tehnica - Metodologia de 
realizare a documentaţiilor tehnico economice” 
 
 
 

 
 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
VII.1 AJUSTAREA  PRETULUI 
CONTRACTULUI  
                         DA    □     NU      □ 

Preţul contractului este ferm. 

VII.2. GARANTIA DE BUNA 
EXECUTIE A CONTRACTULUI           
 
          DA    □     NU     □ 

Daca DA, se vor preciza: 
- cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% 
din valoarea contractului fără TVA 
Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare 
bancară, anexată la contract. (Formularul  9) 
 

 
 După încheierea procesului verbal de recepţie finală se va returna garanţia de bună execuţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAIETUL DE SARCINI 
 
I.Scurtă caracterizare a zonei 

Situata in partea centrala a Sectorului 2 Bucureşti, in vecinătatea arterelor Colentina,  
D-na Ghica si Fundeni, zona Plumbuita -Steaua Rosie  Petricani are o mare importanta 
din punct de vedere istoric, cultural si religios pentru Sectorul 2. Zona Plumbuita -Steaua 
Rosie - Petricani, odată activa din punct de vedere industrial si foarte atractiva pentru 
populaţia Bucureştiului datorită prezenţei parcului si lacului Plumbuita si al faimoasei 
Mănăstiri, deţine o localizare strategică în cadrul Sectorului 2 (mai mult decât alte 
macro-zone precum Baicului si Creanga), având în vedere prezenta arterelor 
fundamentale pentru viabilitatea din Sectorul 2 si pentru circulaţia din capitala, pentru 
conexiunile cu platforma industriala Pipera si pentru accesul la provincia Ilfov. Zona de 
studiu Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani, datorită prezentei arterelor precum Sos. 
Colentina, D-na Ghica, Sos. Petricani, Andronache, Gherghitei si având in vedere ca 
zona e limitrofa unor zone precum Tei, cartierul Andronache/ Creanga si Fundeni, este 
localizata strategic in capitala, reprezentând un major punct de transport prin situarea in 
apropierea arterelor de transport importante ale oraşului. Trebuie menţionat insa ca 
datorita prezentei lacului Plumbuita, a cărui morfologie generează doua peninsule subţiri 
de forma unei potcoave, marea majoritatea a străzilor interne ale zonei in discuţie (mai 
ales cele doua peninsule) sunt greu accesibile, accentuând caracterul periferic al zonei. 
Din punct de vedere geografic, zona e delimitată de următoarele artere de circulaţie: 

• Str. D-na Ghica si Sos. Colentina reprezintă limita de sud. 
• Strada Petricani, pana la Pepiniera Tei Toboc, reprezintă limita de vest care 

delimitează zona de lacul Tei. Aceasta artera se întinde pe verticala conectând 
inima Sectorului 2 atât de zonele de producţie şi de birourile din Pipera/Tei, cat si 
de Tunari si de alte centre localizate in nord sau exteriorul municipiului Bucureşti, 
in judeţul Ilfov. 

• Ţărmul nordic al lacului Plumbuita, fosta fabrica de ceramica părăsită, str. Mihai 
Tudor, Str. Oituz, Str. Andronache (începutul, doar linia care merge de la strada 
Oituz si str.Salcilor) reprezintă limita de nord al perimetrului in discuţie. In 
general, ţărmul reprezintă o limita naturala care trebuie luată în considerare, atât in 
analiza problemelor existente cât şi ca punct de plecare pentru o dezvoltare 
integrată si durabilă a zonei. 

 
Perimetrul de est al zonei este delimitat de str. Sălcilor si de Sos. Colentina care 

porneşte de la sos. Fundeni si ajunge la Str. Hortensei (care reprezintă începutulu 
cartierului Colentina). 

Zona prezintă mari disparităţi infrastructurale, economice şi sociale în raport cu alte 
zone ale Sectorului 2 si cu realitatea existenta la nivelul Bucureştiului. Imaginea de 
cartier degradat, periferic şi nedezvoltat, în special in zona Tei Toboc şi arealul locuit 
din peninsula Plumbuita, generează un impact negativ asupra atragerii investiţiilor si 
dezvoltării de noi activităţi economice, fiind caracterizată prin: 

• starea ridicata a infracţionalităţii; 
• infrastructura tehnica (utilităţile) care necesita extinderi si modernizări importante 



in tot perimetru, mai ales din cauza deficientelor reţelei de apa si situaţiei grave a 
reţelei de canalizare (absenta aproape în totalitate intr-un cartier din centrul unei 
capitale europene) 

• mari probleme legate de ambient din cauza lacului Plumbuita si a nivelului redus 
de educaţie civica a populaţiei, mai ales in ceea ce priveşte problema gunoaielor. 

• infrastructura de acces deficitara pentru locuitori; 
• un fond de locuinţe vechi si improvizat (in special in cele doua peninsule si in 

zona Gherghitei-Tudor Mihai, unde se găsesc diverse cazărmi din metal), de o 
calitate foarte slaba a mediului construit, cu un grad ridicat de periculozitate si 
având consecinţe asupra vieţii si condiţiilor sociale ale locuitorilor. 

• infrastructura economica si de comunicaţii slab dezvoltata, ceea ce determina 
activităţi comerciale cu volum redus; 

• lipsa de integrare a comunităţii rrome si grad ridicat de separare sociala (mai ales 
in cele doua zone peninsulare, cu o mare concentrate de populaţie romă). Aceasta 
segregare sociala a condus la procese de formare a inegalităţilor si la o distanţare 
sociala (marginalizare si chiar la izolare sociala), aşa cum exista si pe străzile din 
partea de est a peninsulei Tei Toboc; 

 
Zona de studiu nu este dezvoltata nici din punct de vedere industrial, mai ales daca 

vorbim despre instalaţiile de producţie existente. Cu excepţia câtorva societăţi care 
produc mobila, încălţăminte, instalaţii urbane, sau care derulează anumite activităţi 
comerciale, societal de servicii, publicitate şi consultanţă, care subliniază caracterul 
economic al zonei ca fiind cu precădere de servicii, trebuie menţionata absenţa totală a 
unei reţele productive locale şi prezenta unui număr reduse de firme care să activeze în 
cartier, ceea ce demonstrează ca zona nu este un pol productiv important pentru Sectorul 
2 si cu atât mai puţin pentru Bucureşti. Numeroasele probleme cu care se confrunta zona 
Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani in ceea ce priveşte infrastructura, problemele de 
natura sociala, ambientala si economica, necesita o serie de intervenţii urgente care sa 
respecte o strategic integrata de dezvoltare durabila, ţinând cont de logica regenerării 
urbane şi construcţiei unei identităţi locale pe baza patrimoniului existent2. La nivelul 
zonei. Plumbuita -Steaua Rosie -Petricani, construirea capacităţilor pentru dezvoltare 
durabila va presupune un echilibru intre noile infrastructuri publice, dezvoltarea 
economica, echitatea sociala si protecţia mediului, bazându-se pe potenţialul de 
dezvoltare al zonei. 
 
 

II.  Context 

Programul Operaţional Regional (POR), prin , Axa prioritară 1, domeniul major 
de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub domeniul centre 
urbane, sprijină dezvoltarea economico-socială echilibrată teritorial şi eliminarea 
disparităţilor dintre diferitele zone urbane. 

Prin program se finanţează proiecte care au ca scop creşterea calităţii vieţii şi 
crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea 



serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.  

În cadrul Planului integrat de dezvoltare urbană realizat la nivelul zonei 
Plumbuita –Steaua Roşie - Petricani, s-a identificat ca şi obiectiv general îmbunătăţirea 
nivelului de trai al locuitorilor din zonă.  

 
III.  Scopul proiectului 

Corelând activităţile eligibile conform Ghidului Solicitantului cu necesităţile de 
dezvoltare ale zonei Plumbuita –Steaua Roşie-Petricani, în cadrul Planului de dezvoltare, 
s-a identificat ca prioritar realizarea unui proiect ce vizează Crearea unui parc pe 
terenul aferent insulei din lacul Plumbuita, cu o suprafaţă de 1,97 ha – Parcul 
cultural „Insula Plumbuita”. 

Insula Plumbuita aparţine domeniului public al municipalităţii.  Terenul este 
delimitat conform planului anexat prezentului caiet de sarcini şi se află în zona de 
protecţie a Ansamblului Mânăstirii Plumbuita cât şi a Parcului Plumbuita, care figurează 
în lista monumentelor istorice aprobată prin ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 
2314/2004. (vezi anexa 1) 

 
Se are în vedere realizarea următoarelor tipuri de lucrări : 

- modernizarea zonei verzi (reamenajare) prin lucrări de igienizare, 
toaletare, defrişări în lungul malurilor, îndepărtarea vegetaţiilor 
haotice crescute spontan, plantări de material dendrologic decorativ 
adaptat condiţiilor existente de sol; amplasarea de elemente de 
decoraţiuni florale.   

- revizuirea şi refacerea acceselor şi a trotuarelor pietonale existente, şi 
prevederea de noi căi de acces, în funcţie de amenajările propuse, 
utilizând materiale ecologice (piatră de râu, pavele ecologice) 

- optimizarea funcţiunii recreaţionale care să favorizeze interacţiunea 
socială, culturală, sportivă a vizitatorilor şi atractivitatea zonei, prin 
creare de facilităţi specifice diferitelor grupe de vârstă: 

� spatii de joacă pentru copii, înierbate 
� spaţii promenadă 
� amenajare de zone de alimentaţie publică 

- amenajarea intrărilor în insulă (prevederea de porţi şi gard de 
protecţie în funcţie de necesitate). Se va avea în vedere prevederea de 
elemente de design arhitectural cu  impact vizual şi care să 
personalizeze intrările, inclusiv cu utilizarea de material dendro-
floricol. 

- amenajare zone de belvedere personalizate/ zone de relaxare/ odihnă, 
sub formă de platouri orientate către lac (prevăzute cu balustrade  de 
protecţie) sau către interiorul parcului  

- amenajarea / consolidarea malurilor ce înconjoară insula 
- personalizarea malurilor prin utilizarea de elemente decorative, 

inclusiv iluminat ambiental care să pună în valoare zona  



- prevederea de elemente de decoraţiuni din lemn, metal, piatră, cu 
specific cultural - istoric adecvat zonei 

- prevederea unui sistem de iluminat arhitectural şi ambiental, 
alimentat din surse de energie regenerabilă 

- realizarea de fântâni decorative, a căror arhitectură să aibă un specific 
cultural – istoric reprezentativ pentru zonă. 

- dotări cu elemente de mobilier urban integrat 
- realizarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă şi a 

sistemului/reţelei de canalizare. Se va analiza atât posibilitatea de 
alimentare cu apă prin forarea de puţuri pe suprafaţa insulei cât şi 
conectarea la reţeaua de apă a zonei adiacente (cartier de locuinţe);  

- prevederea de toalete publice 
- prevederea unui sistem de irigat (prevăzut cu staţie de pompare) 
- punct medical 
- prevederea de posturi de pază 
- monitorizare video 

 
Se doreşte amenajarea şi crearea de spaţii de tipul: 

- tabără de sculptură/ şezători/ dezbateri şi cenacluri literare 
- teren de sport cu nocturnă/ patinoar iarna şi zonă pentru tenis de masă 
- zone de fitness 
- zonă de agrement cu pontoane 

 
 
Amenajările vor avea în vedere integrarea ambientala a foişorului existent pe 

insulă (clădirea existentă pe insulă) 
 
 

IV.  Obiectul contractului 

 Servicii de consultanţă şi proiectare tehnică pentru realizarea documentaţiei 
proiectului individual „Parc Cultural Insula Plumbuita“, din Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbană pentru zona Plumbuita-Steaua Roşie-Petricani pentru accesarea 
fondurilor derulate prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1, 
domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub 
domeniul centre urbane, de către Primăria Sector 2, Bucureşti.  

Prestatorul de servicii, desemnat în urma procedurilor de achiziţii publice, va 
elabora documentaţia conform cerinţelor Ghidul Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – domeniul major de intervenţie 1.1 
-  Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub domeniul centre urbane, şi a 
Corrigendum-urilor emise pentru acest Ghid, documente ce pot fi consultate la adresa 
http://www.mdlpl.ro/_documente/POR/axa1/Axa_1_centre_urbane.pdf 

 

 



DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
 
 
 

♦ Autoritate Contractantă – Primăria Sectorului 2, Bucureşti 
♦ Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului 
♦ Organism Intermediar  - Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov 
♦ Prestator – orice prestator de servicii – persoană fizică/juridică, de drept public 

sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în 
mod licit pe piaţa servicii. 

♦ Documentaţie de finanţare – proiectul pe care Autoritatea Contractanta 
intenţionează să îl depună în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor  

 
 

V. Specificaţii tehnice 

Prestatorul serviciilor va elabora documentaţia necesară accesării fondurilor de 
finanţare, constând în: 

1. Studiul de fezabilitate (inclusiv anexe la SF - studiu topografic, studiu 
geotehnic) 

2. Analiza cost-beneficiu  

3. Cererea de finanţare 

1. Studiul de fezabilitate 

Studiul de fezabilitate va fi elaborat conform conceptului arhitectural propus în 
oferta tehnică.  

Realizarea studiului de fezabilitate se va face cu respectarea: 

- Ghidului solicitantului DMI 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane” şi a Notelor, instrucţiunilor şi Corrigendum-urilor emise de către 
Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional  

- Conţinutului cadru din HG 28/2008  privind aprobarea „conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de 
intervenţii”, cu modificările  si completările ulterioare.  



- Ordinul MDLPL 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" 

- Ordinul MDLPL nr. 1294/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli 
eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere”, din 
cadrul POR 2007-2013. 

Studiul de Fezabilitate va analiza minim 2 scenarii tehnico-economice prin care 
pot fi atinse obiectivele proiectului de investiţii, precum şi scenariul tehnico-economic 
selectat.  

Lucrările propuse prin SF nu vor avea efecte negative suplimentare faţă de situaţia 
existentă asupra solului,  drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă sau din punct 
de vedere al zgomotului şi peisajului şi nu vor afecta negativ obiectivele de interes 
cultural sau istoric. 
 

Proiectantul va obţine avizele, acordurile, autorizaţiile conform Certificatului de 
Urbanism (inclusiv Avizul Ministerului Culturii şi Cultelor prevăzut urmare a situării  
terenului în zona de protecţie a unor monumente istorice ). 
 
 
  Analiza cost-beneficiu se va realiza conform recomandărilor incluse în 
Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene (Direcţia Generală pentru Politica 
Regională - disponibil pe website-ul  Comisiei Europene, la 
www.ec.europa.eu/regional_policy) ce reprezintă un îndrumar pentru elaborarea analizei 
cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi co-finanţate din FEDR sau Fondul de 
Coeziune în perioada de programare 2007-2013 (modelul din Anexele la Ghidul 
Solicitantului, care poate fi consultat la adresa 
http://www.mdlpl.ro/_documente/POR/axa1/Axa_1_centre_urbane.pdf ). 

Analiza cost beneficiu trebuie să includă obligatoriu analiza economică, inclusiv 
calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de 
rentabilitate şi raportul cost-beneficiu, chiar dacă proiectul nu este o investiţie publică 
majoră, aşa cum aceasta este definită in cadrul HG 28/2008.  

 
2. Cererea de finanţare se va realiza conform modelului cadru prevăzut în anexele la 

Ghidul Solicitantului şi instrucţiunilor prevăzute în Ghidul Solicitantului, 
urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.  

 
 
 
 



 
VI.  Consideraţii generale referitoare la obiectul contractului 

 
Obligaţiile prestatorului 

 

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor prevăzute în contract  
cu profesionalism şi promtitudine cuvenite angajamentului asumat . 
 
Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, 
fie definitivă, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
 
Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa personalului folosit cât şi a tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate. 
 
Prestatorul are obligaţia de a răspunde în termenul  stabilit la solicitările achizitorului. 
Termenul de execuţie a documentaţiei nu poate depăşi durata precizata in fisa de date. 

 

Obligaţiile achizitorului 
� Autoritatea contractantă se obligă să acorde tot sprijinul operatorului economic, 

punându-i la dispoziţie  actele necesare în vederea efectuării obligaţiilor asumate în 
prezentul contract. 

� Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile contractuale. 

� Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului 
şi legislaţia aplicabilă. 

 
 
Consultantul va elabora toate documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor 

şi acordurilor în vederea promovării investiţiei, conform prevederilor legale.  
 
Prestatorul serviciilor are obligaţia de a vizita amplasamentul proiectului pe 

parcursul elaborării documentaţiilor.  
 
Documentaţiile vor fi predate beneficiarului în 5 exemplare tipărite şi pe suport 

electronic, în format editabil WORD şi Excel (obs: forma electronică va conţine inclusiv 
planurile, fotografiile, graficele şi hărţile).  

 
Consultantul va elabora documentaţia astfel încât aceasta să răspundă obiectivelor 

planului integrat de dezvoltare urbană realizat la nivelul zonei Plumbuita-Steaua Roşie-
Petricani şi care să răspundă priorităţilor strategice prevăzute în documentele 
programatice la nivel local, regional, naţional şi european. 



 
În conţinutul documentaţiei tehnico-economice elaboratorul va include în mod 

obligatoriu prevederi referitoare la promovarea egalităţii de şanse, dezvoltarea durabilă şi 
creşterea eficientei energetice. 
 

La elaborarea documentaţiei, consultantul va avea în vedere realizarea punctajului 
necesar aprobării în urma procesului de evaluare, conform grilei de verificare a 
eligibilităţii şi grilei de evaluare tehnică şi financiară a proiectului, anexate Ghidului 
Solicitantului pentru Axa 1 a POR, subdomeniul centre urbane.  

 
Pentru realizarea unei documentaţii conforme cerinţelor Programelor de finanţare, 

elaboratorul va ţine permanent legătura cu Agenţia de Dezvoltare Regională şi 
reprezentanţii Primăriei Sectorului 2, astfel încât la termenul de predare documentaţia să 
nu mai necesite modificări.  
 

După depunerea documentaţiei de finanţare la ADRBI, consultantul va asigura 
răspunsurile la solicitările de clarificări ce pot veni din partea evaluatorilor, atât în ceea 
ce priveşte evaluarea criteriilor de eligibilitate cât şi a celor de evaluare tehnică şi 
financiară, inclusiv în ceea ce priveşte temele orizontale. 

 
Consultantul va asigura refacerea părţilor din documentaţii în situaţiile indicate de 

către Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov sau Autoritatea de Management a 
Programului Operaţional Regional. 

 
Durata de realizare a documentaţiilor este de maxim 20 de zile de la data 

semnării contractului de către ambele păr ţi.   
 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECŢIUNEA  III 
 

Această secţiune conţine formulare, destinate, pe de o parte să faciliteze elaborarea şi 

prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare 

examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat /ofertant care 

participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta 

formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 

persoanele autorizate.  

� Formularul   1 Scrisoarea de înaintare 
 

� Formularul  2            Declaraţie de eligibilitate 

 

� Formularul  3            Declaraţie privind neîncadrarea într-una din situaţiile prevăzute la 

art.181  

                                                   din O.U.G. nr. 34/2006 

� Formularul  4           Informaţii generale 

� Formularul  5           Declaraţie privind lista principalelor contracte de servicii realizate 

                                                    de operatorul economic în ultimii 3 ani; 

� Formularul  6            Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de  

                                         subcontractanţi şi specializarea acestora 

� Formularul  7            Formularul de ofertă 

� Formularul  8            Centralizatorul de preţuri 

� Formularul  9             Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie (se completează numai 

de către ofertantul câştigător) 

           

 

 

 

 



Formular nr.1 

 

OFERTANT înregistrat la sediul 
.............................................  autorităţii contractante 

 
(denumire/nume) Nr ................/ ........................  

Scrisoare de înaintare 

Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 2, Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al 
României   nr ............... / .............,   privind   aplicarea   procedurii   pentru   atribuirea 
contractului prestari servicii .........., 

Noi ............(denumirea/numele   ofertantului)     vă  transmitem   alăturat, 
următoarele: 
1. Documentul ......................(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru 
participare,   în   cuantumul  şi  în  forma   stabilite  de  dumneavoastră  prin documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentare ofertei; 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un 
număr de 1 copie: 

a) oferta tehnică; 
b) oferta financiară; 
şi documentele care însoţesc oferta; 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 

Data completării Cu stima, 

   Ofertant (semnătura autorizată) 

 



         Formular nr.2 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al_______________________________,  
     (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in 
nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii. 

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind 
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
__________________________________________ cu privire la orice aspect 
                                              (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ . 
                                                                                                                                (se precizeaza data 
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
    Data completarii ...................... 
 
 

Operator economic 
_________________ 

(semnatura autorizata) 

Formular nr.3 
    Operator economic 
 _________________________ 
        (denumirea/numele) 

 

 



 
                                  DECLARAŢIE 
         privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 
                Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 

    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 

ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 

CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere ca: 
    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 plata 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 sunt stabilit pana la data solicitată .................; 

    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 

    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, orice documente doveditoare de care dispun. 

    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
               Operator economic, 
                                                  ........................ 
                                                   (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr.4 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 



  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare  (numarul, data si locul de 

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

         
           7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: (adrese complete, telefon/fax,  

certificate de inmatriculare/inregistrare) 
                                                                                             

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

_________________________________________________________________________ 
Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri 
anuala 

                 Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 
decembrie 
                                                                                                 (mii lei)                                                
(echivalent euro) 
_________________________________________________________________________ 
 1. 
_________________________________________________________________________ 
 2. 
_________________________________________________________________________ 
 3. 
_________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 



Formular nr.5 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 
 

 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ________________________________,  
                               
                        (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate 
in tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
_________________________________________________ (denumirea si adresa autoritatii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
                                               
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
             
                   Ofertant, 
                                       
                                                                               semnătura autorizata  



                                                                                                                                                          
Ofe
rtan
t, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......

............... 
               (semnatura autorizata) 

 
 
 
________ 
 
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); 
contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv. 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Denumirea si 

obiectul 
contractului 

+ 
Numarul si data 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 
+ 

Adresa 

 
Calitatea in 
contract*) 

 
Pretul total al 
contractului 

(lei) 

 
Pretul total al 
contractului 
(valuta**) 

 
Natura si 
cantitatea 
(U.M.) 

 
Perioada 

de prestare 

 
Observatii 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 
 
1 
 

         

 
2 
 

         

 
..... 

 

         

 
 
 

         



          Formular nr.6 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE  SUNT 
INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACE STORA  

 
 

 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________,  
                                                      (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
_________________________________ (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 
                                               
legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
___________________________________________________ . 
 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
            Ofertant, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                               
                (semnatura autorizata ) 
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        Formular nr.7 
 
 

     OFERTANTUL 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in 
conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 
(se elimina optiunile neaplicabile) ________________________lei, reprezentand  
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de      
 (suma in litere si in cifre)                                               

 
___________lei. 
(suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa 
prestam serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  
___________________zile, respectiv pana la data de ___________ si 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, 
împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alături de oferta de baza: 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de 
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau 
orice alta oferta pe care o puteti primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
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_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa 
semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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Formular nr.8 
 
 

   
        OFERTANT         

   ……………………………… 
        (denumire/nume) 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR PRETURI  
 
 

 
 
 

Nr.  
Crt. 

Obiect Valoare servicii fără T.V.A. 

1. 
 
 
 

Documentaţia tehnico-economică (faza de Studiu de 
Fezabilitate, inclusiv anexele conform prevederilor le
gislative 

 

2. Analiza cost-beneficiu  

3. Cererea de finanţare, inclusiv calculul finanţării 
nerambursabile 
 
 

 

4. Planul de afaceri / Planul de marketing 
 

 

5. Total General  
 
 
 
 
 

Candidat / ofertant 
(semnatura autorizata) 

 
 
 
 

 Data.................................              Semnatura 
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Formular nr.9 
 
 

                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
(se completează numai de către ofertantul câştigător) 

 
Catre ___________________________________________ 

                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Cu privire la contractul de achizitie publica 
________________________________, 
                                                                                                                                  
(denumirea contractului) 
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, 
in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana 
la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului 
respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire 
la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in 
contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat 
in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a 
contractantului. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de 

valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta 
scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 

 
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 38 

 
  
                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 

 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică 
 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 

 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achiziţie publică) 

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 
                      (denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii) 

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de 
                                                           (denumirea autorităţii contractante)  

__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 
                    (în litere şi în cifre) 

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea 
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 
existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate 
                                                  (denumirea/numele) 

a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei. 
 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 
 
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

 
              
          (semnătura autorizată) 
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SECŢIUNEA IV 

Contract  de servicii 
nr.______________data_______________ 

 
Preambul 
 

In temeiul O.U.G 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 si completările ulterioare, s-a încheiat  prezentul contract  de prestări 
servicii 

 
Între 
 

                    SECTORUL 2 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  cu sediul in Bucureşti, 
strada Chiristigiilor nr.11-13, sector 2, telefon :021/209.60.00, 021/252.44.46, cod fiscal 
4204038, cont Trezoreria Sector 2 RO28TREZ70224510220XXXXX, reprezentata prin 
Primar Neculai Onţanu si Director Executiv Ion Marin, in calitate de achizitor, pe de o 
parte 
 
            si  
 
                   S.C. ………………………………………  cu sediul in…….., Str…….. 
nr……, Sector/ localitate….., telefon ………….., fax …….., înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr……, cod fiscal …………, cont Trezorerie……………,  reprezentată 
legal  prin Administrator ……………..în calitate de prestator, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - parţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală si corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 
contract; 
d. servicii - activităţi a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
f. forţa majora -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din parţi; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
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3.1 – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 
3.2 – Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca 
nu se specifica in mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare  pentru realizarea proiectului 
PARC  CULTURAL “INSULA PLUMBUITA”, în perioada convenită si in 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile  sus menţionate,  in conformitate cu 
caietul de sarcini si cu propunerea tehnica anexă la contract.  
4.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru 
serviciile prestate în condiţiile art.10. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre 
achizitor în  condiţiile prezentului contract este de ............... lei , din care  TVA   suma de 
................. lei: 
-Documentaţia tehnico-economică (faza de Studiu de Fezabilitate, inclusiv anexele 
conform prevederilor legislative……………………………………lei/Euro 
-Analiza cost-beneficiu………………………………........................lei/Euro 
-Cererea de finanţare, inclusiv calculul finanţării nerambursabile…..lei/Euro 
-Planul de afaceri / Planul de marketing……………………………..lei/Euro 
 
5.2   Preţul ofertei este ferm şi nu se va indexa ulterior. 
    
6. Durata contractului 
6.1 – Durata contractului este perioada cuprinsă între data semnării contractului şi data 
încheierii  proces verbal de recepţie finală . 
6.2. – Termenul de prestare al acestor servicii este  de maxim .... de zile de la data 
semnării contractului de către ambele păr ţi. 
 
 
7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea contractului începe după semnarea contractului de ambele părţi 
contractante. 
 
8. Documentele contractului   
8.1 –Documentele contractului sunt: 
              - Propunere financiara  
              - Propunere tehnică  
              - Caietul de sarcini 
              - Garanţia de bună execuţie. 
    
 
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
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9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate in propunerea tehnică, anexă la contract.  
Elaborarea documentaţiei de proiectare pentru fiecare fază, se va face pe baza ordinului 
de începere lansat de persoana juridică achizitoare. 
9.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 
prezentat în propunerea tehnică. 
9.3 - Prestatorul se obliga sa despăgubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in 
legatura cu produsele achizitionate, si 

9.4 – Prestatorul poate subcontracta părţi din proiect cu subcontractanţi de specialitate, cu 
avizul persoanei juridice achizitoare, cu condiţia ca prestatorul sa execute minim 50% din 
valoarea contractului. 
9.5 – Să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subcontractanţii de 
specialitate, fiind răspunzator faţa de persoana juridică achizitoare pentru respectarea de 
catre subcontractanţii de specialitate a prevederilor si obligaţiilor contractuale, legale si 
profesionale, plata lucrărilor executate de aceştia facându-se numai în contul 
proiectantului general. 
9.6 – Prestatorul trebuie să respecte legislaţia in vigoare in elaborarea lucrărilor care fac 
obiectul acestui contract, norme in vigoare pentru ca lucrarea de investiţie sa poată fi 
licitată in vederea excuţiei, standarde, prescripţii, norme de calitate. 
9.7 – În vederea predării proiectului, proiectantul este obligat să convoace persoana 
juridică achizitoare la sediul acesteia pentru a constata executarea lucrărilor de proiectare. 
Lucrările executate (piese scrise si desenate, numărul, etc.) sunt înscrise într-un borderou 
care face parte integrantă din procesul verbal. În cazul in care se constată că lucrările sunt 
incomplete se vor menţiona lucrările care lipsesc. 
9.8 – Procesul verbal de constatare a terminării lucrărilor de proiectare, înregistrat, 
constituie dovada recepţiei cantitative şi. 
          Prestatorul va emite factura dupa întocmirea şi semnarea Procesului Verbal de 
recepţie cantitativă şi calitativă care reprezintă actul necesar pentru efectuarea plaţilor 
lucrărilor.  
9.9 – În cazul în care organele de avizare fac anumite observaţii cu privire la 
documentaţia de proiectare, observaţii care necesită modificări sau completări, care nu 
sunt datorate unor modificări ale temei de proiectare, proiectantul este obligat să le refacă 
fără plată in cel mult 5 zile de la cererea persoanei juridice achizitoare formulată in cel 
mult 10 zile de la luarea la cunoştinţă de necesitatea de modificări/completări a 
documentaţiei de proiectare. În cazul în care modificarea documentaţiei este determinată 
de modificări ale temei sau de alte motivaţii decât culpa priectantului, cheluielile de 
refacere sau completările, sunt suportate de persoana juridică achizitoare. Dacă persoana 
juridică achizitoare avizează nefavorabil documentaţia de proiectare datorită nerespectării 
temei si nu solicită refacerea lucrărilor de proiectare, proiectantul este obligat ca in 
termen de cel mult 3 zile de la cererea persoanei juridice achizitoare sa restituie 
contravaloarea lucrărilor de priectare. 
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile, potrivit art. 15, în conformitate cu 
obligaţiile asumate în contract. 
10.2 – (1)Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul 
de 60 zile calendaristice de la întocmirea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă, primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante.  
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10.3 - Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă 
şi calitativă. 
10.4-  Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă se va semna de catre 
reprezentanţii achizitorului în termen de 25 zile de la data depunerii documentaţiei 
elaborate în baza prezentului contract la Registratura Autorităţii Contractante. 
10.5 - În situaţia în care documentaţiile  nu vor fi recepţionate de către comisia de 
recepţie abilitată, acestea se vor reface conform solicitărilor şi va curge un nou termen de 
plată de la data  depunerii documentaţiilor refăcute corespunzător. 
10.6 - Pentru situaţia în care prestatorul refuză corectarea documentaţiei elaborate la 
cerererea achizitorului, precum şi neobţinerea tuturor avizelor necesare, autoritatea 
contractantă va acţiona in conformitate cu art. 11.1., 11.3. si art. 12.3. 
10.7 – După verificarea lucrărilor elaborate, persoana juridică achizitoare este obligată să 
le prezinte spre avizare si aprobare organelor competente împreună cu eventualele sale 
observaţii. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 – În cazul in care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul 
contractului, ca penalitaţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de: 

- 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului corespunzătore etapei al 
cărei termen a fost depaşit, până la predarea lucrărilor ; 

- 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului, pentru nepredarea în 
termen de 5 zile a eventualelor lucrări lipsă constatate la recepţie,  pâna  la  
predarea completărilor. 

11.2 – În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalitaţi, o suma 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere din plata 
neefectuată. 
11.3 – (1) Nerespectarea  obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, in mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept 
reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
 11.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fara nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator.  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
  

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de buna execuţie a contractului 
12.1 – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului, respectiv ………. lei .  
Garanţia de bună execuţie se va constitui  prin Scrisoare de garanţie de bună execuţie.  
12.2 – Garanţia de bună execuţie se va constitui în maxim 5 zile de la data semnării 
contractului, prin scrisoare de garanţie bancară emisă de către o bancă agreată de către 
ambele părţi .  
12.3 – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul  nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu 
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întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 
de a notifica acest lucru prestatorului ,  precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate.    
12.4 –  Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 
la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală, dacă prestatorul nu a ridicat 
pretenţii asupra acesteia, până la acea dată. 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu 
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 
propunerea sa tehnica. 
           (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele 
umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea 
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 
contract.   
13.2 -  Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate ,cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
13.3 – Prestatorul răspunde faţă de persoana juridică achizitoare de calitatea proiectului 
elaborat. 
13.4 – Prestatorul este răspunzator faţă de persoana juridică achizitoare pentru 
respectarea de către subcontractanţii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor 
contractuale, legale şi profesionale. 
13.5 – Prestatorul raspunde pentru lucările care fac obiectul prezentului contract. 
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către proiectant a obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract atrage pierderea garanţiei de bună execuţie a proiectului 
si rezilierea contractului fără punere în întârziere pe cale judecătorească şi îndreptaţeste 
persoana juridică achizitoare să pretindă daune-interese în valoare de 15% din valoarea 
contractului. 
 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau 
informatii pe care acesta le detine si  pe care le considera necesare indeplinirii 
contractului. 
 
15. Receptie si verificari  
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea financiară.  
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
           Procesul verbal de receptie va fi semnat din partea achizitorului de catre 
reprezentanţii comisiei de recepţie abilitate, constituite în baza Dispoziţiei Primarului 
Sectorului 2. 
15.3 – Recepţia documentaţiilor de proiectare se face inclusiv pe baza avizului 
Consiliului Tehnico-Economic.  
15.4 – Recepţia se consemnează de către persoana juridica achizitoare într-un proces 
verbal de recepţie finală încheiat în condiţiile prevăzute de art.15.3. 
 
 
16. Începere, finalizare, intarzieri, sistare 
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16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a presta serviciile potrivit datelor prevazute la 
art.4.1.  
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, 
datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord: 
      a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
      b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul 
contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a 
acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie 
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data transmiterii 
ordinului de începere al  prestării serviciilor. 
(2) In cazul in care:  

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau 
ii)  alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin 

incalcarea contractului de catre prestator, 
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si 
vor semna un act aditional.  
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de 
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu 
acordul partilor, prin act  aditional. 
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
executie, orice intarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalitati prestatorului conform art. 11. din prezentul contract. 
16.5. – Prezentul contract încetează de plin drept, făra a mai fi necesară intervenţia unui 
tribunal arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în cazul in care una dintre părţi: 

- nu îşi execută obligaţiile esenţiale din prezentul contract; 
- îşi incalcă vreuna din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o 

notificare, de către  cealaltă  parte, că o noua nerespectare a acestora va duce 
la rezoluţiunea sau rezilierea prezentului contract;      sau 

- în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la 
cunostinţă că nu şi-a executat ori îşi execută necorespunzator oricare dintre 
obligaţiile ce-i revin. 

16.6. – Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între părţile contractuale. 
16.7. – Prevederile prezentului capitol nu înlatura răspunderea părţii care în mod culpabil 
a cauzat încetarea contractului . 
16.8. – În cazul in care una din părţi nu îşi îndeplineste obligaţiile contractuale sau le 
îndeplineste necorespunzător, se obligă sa plateasca celeilalte părţi penalităţi / daune 
interese în valoare de 15% din valoarea contractului. 
 
17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 
17.2 - Preţul contractului nu  se actualizează . 
 
18. Amendamente  
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
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circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 
19. Subcontractanti 
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a 
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate 
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract. 
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care 
indeplineste contractul. 
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai cu acordul achizitorului, 
daca subcontractantul nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea 
subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate 
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract.  
 
21. Forta majora 
21.1 -  Prin forta majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţil, 
imprevizibil şi şi inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a contractului şi care 
împiedică părţile să-şi execute integral sau parţial obligaţiile contractului. 
22.2. – Partea contractantă care invocă forţa majoră este obligată să justifice celeilalte 
părţi, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia,  
prin notificare scrisă însoţită de acte doveditoare şi confirmate de o autoritate 
competentă.  
21.3 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
21.4 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.5 - Partea contractanta care invoca forta majora este obligată sa ia orice masuri care ii 
stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
21.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
22. Solutionarea litigiilor 
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in 
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze ,de catre instantele judecatoresti competente din Romania. 
 
23. Limba care guverneaza contractul 



 46 

23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 
24. Comunicari 
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in 
momentul primirii. 
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
 
25. Legea aplicabila contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
26. Dispoziţii finale 
26.1 – Modificarea sau completarea prezentului contract se face numai cu acordul 
parţilor, prin act adiţional, care face parte din prezentul contract. 
26.2 – Urmarirea derulării prezentului contract se face de către Direcţia Managementul 
Proiectelor şi Integrare Europeană 
 
 

Partile au înteles sa încheie azi ..............  prezentul contract în doua exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.     
 
                Achizitor                                                                              Prestator 
         
 

 
 
 
 
 

 


