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FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 

 

I  Informa ţii generale 

Autoritatea contractantă 

Denumire: Scoala cu clasele I-VIII Visina 
Adresă: Comuna Visina , jud. OLT 
Localitate: Visina Cod poştal: Ţara: România 

Persoana de contact:  
În atenţia  Bîrlădeanu Cristian 

Telefon: 0249/540.312; 

E-mail:  Fax: 0249/540.503 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 
Adresa autorităţii contractante:  

Activit ăţi principale 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 
[x ] altele  

[   ] servicii publice centrale 
[   ] aparare 
[   ] ordine publică/siguranţă naţională 
[   ] mediu  
[   ] economico-financiare 
[   ] sănătate 
[   ] construcţii şi amenajarea teritoriului 
[   ] proteţie socială 
[   ] cultură, religie, activ. recreative 
[ x] educaţie 
[   ] servicii publice locale 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: 
[   ] da 
[ x ] nu 

 
Alte informaţii şi clarificări pot fi obţinute: 

[ x ]  la adresa sus-menţionată, interval orar: luni – vineri: 0800 - 1600 
[    ] altele 



Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 
Data limită: ____________ 
Ora limită: _________ 
Şcoala cu clasele I-VIII Visina, comuna Vişina, jude. Olt 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 
Data limită: __________ 

Documentaţia de atribuire ar trebui să fie suficient de clară pentru a evita solicitarea de informaţii 
suplimentare în timpul procedurii de atribuire. În cazul în care autoritatea contractantă, fie din proprie 
iniţiativă, fie ca răspuns la o solicitare a unui operator economic, aduce clarificări sau eventuale 
modificări în legătură cu documentaţia de atribuire, aceasta le va face cunoscute prin crearea unui 
fişier electronic la care va asigura accesul direct şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la 
fişierul electronic conţinând documentaţia de atribuire. Operatorii economici pot transmite solicitările 
de clarificări în scris prin poştă sau fax, la adresa Scoala cu clasele I-VIII Visina, titlul contractului. 
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de 
atribuire. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai 
repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 
3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi 
operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de 
atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  
Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2) din OUG 34/2006, în măsura în care clarificările 
sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis 
nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.  
În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel 
autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din OUG 
34/2006, aceasta din urmă are, totuşi, 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.  
În cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite răspunsul la solicitarea de 
clarificări în termenele limită stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens, termenul 
limită de depunere a ofertelor se va decala cu o perioadă suficientă astfel încât orice operator 
economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi 
relevante pentru elaborarea ofertei. Extinderea termenului de depunere a ofertelor va fi făcută 
cunoscută operatorilor economici prin publicarea unei erate la anunţul de participare, precum şi a 
unor clarificări la documentaţia de atribuire. 
Orice potenţial ofertant care încearcă să stabilească întâlniri individuale cu Autoritatea Contractantă 
în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire poate fi exclus din procedură. 
Reguli de comunicare şi transmitere a datelor 
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se transmită în scris. 
Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi  în momentul primirii. 
Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi: 
- prin fax;  
 - prin poştă; 
- prin orice combinaţie a celor de mai sus. 
Operatorul economic poate transmite o solicitare de participare: 
în scris: 
 - prin fax; 
 - prin poştă; 



 - prin orice combinaţie a celor de mai sus. 

 
Reguli obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii: 
Institu ţia competentă de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind 
reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare 
la nivel naţional, şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului este 
Inspectoratul Teritorial de Muncă. 
 Legislaţia specifică aplicabilă: 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii 319 / 2006. 
În ofertă se va indica, în mod obligatoriu, faptul că la elaborarea acesteia s-a ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. 
Informa ţii referitoare la obţinerea documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, gratuit, de la sediul 
autorităţii contractante „Şcoal cu clasele I-VIII, comuna Vişina, judeţul Olt. 
În cazul în care se solicită de către operatorii economici, transmiterea documentaţiei de atribuire prin 
poştă, aceştia vor achita contravaloarea serviciului poştal la primirea coletului. Solicitarea se va 
transmite Autorităţii Contractante, conform specificaţiilor din prezenta documentaţie, la adresa mai 
sus menţionată. 

Căi de atac 

Eventualele contestaţii se pot depune: 

1. fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
2. fie la Autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă 
 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  

Adresa: strada Stavropoleos nr. 6, sectorul 3 

Localitate: Bucureşti  Cod poştal: 030084 Ţara: România 

E-mail: office@cnsc.ro               Telefon: +4 021 310 46 41 

Adresă internet: www.cnsc.ro               Fax: +4 021 310 46 42 

Denumire: CURTEA DE APEL CRAIOVA -  SEC ŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL  
Adresa: str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4, localitatea CRAIOVA,  judeţul DOLJ  

Localitate: CRAIOVA  Localitate: CRAIOVA  Localitate: CRAIOVA  

E-mail: cacraiova@just.ro E-mail: cacraiova@just.ro 

Adresă internet: http://portal.just.ro  Adresă internet: http://portal.just.ro  



Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac: Şcoala cu clasele I-VIII 
Visina. 

Adresa: Comuna Visina, jud. OLT 

Localitate: Visina Cod poştal: 237540 Ţara: România 

Persoana de contact: Bîrlădeanu Cristian 

 
Telefon: 0249/540.312  

Surse de finanţare 

Sursa de finanţare a contractului care urmează 
a fi atribuit este bugetul de stat.. 

Proiectul este finanţat din fonduri comunitare: 

[   ] da 
[ x ] nu 
 

II Obiectul contractului 

Descriere 

II.1.1. Denumire contract:  Lucr ări la Şcoala cu clasele I-VIII Vişina, comuna Vişina.  

II.1.2. Tipul contractelor subsecvente  şi locul de prestare 

(a) Lucr ări   [x]  (b) Produse [   ] (c) Servicii [   ] 

Execuţie [  ] Cumpărare [  ] 

Proiectare şi execuţie [ X] Leasing [  ] 

Închiriere [  ] Realizarea cerinţelor 
specificate de autoritatea 
constractantă prin orice 
mijloace 
corespunzătoare  

 

Cumpărare în 
rate 

[  ] 

 

 

 

Principala locaţie a lucrării 

Şcoala cu clasele I-VIII Visina,  
comuna Visina, jud. Olt 

Principalul loc de livrare 

 

Principalul loc de prestare 

 

Cod CPV 

45443000-4 – Lucrări de faţade 
(Rev.2) 

Cod CPV: Cod CPV: 

 



45421100-5 – Instalare de uşi, 
de ferestre şi de elemente 
conexe (Rev.2) 

45310000-3 - Lucrări de 
instalaţii electrice (Rev.2);  

71320000 -7 Servicii de 
concepţie tehnică (Rev.2) 

II.1.3. Procedura se finalizează prin: 

 Contract de achiziţie publică [ x ] 

 Încheierea unui acord cadru [    ] 

II.1.4. Informa ţii privind contractul:  

Durata maximă a contractului: 20 zile proiectarea: 

4 luni execuţia 

ani [   ] [   ] luni [ ] [  ]  

de la intrarea în efectivitate a contractului 

Valoarea estimată include proiectul de execuţie, a verificării tehnice a proiectului, a asistenţei 
tehnice a proiectantului pe durata lucrărilor, valoarea lucrărilor, valoarea organizării de şantier, 
valoarea taxelor de depozit şi de transport. 

II.1.5. Divizare pe loturi: 

 da [    ] 

 nu [ x ] 

II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate 

 da [    ] 

 nu [ x ]  

Scopul contractului 

II.2.1. Total contract 

Contractul va asigura:  

1. prestarea următoarelor servicii necesare începerii lucrărilor de reabilitare termic ă la 
imobilul situat în comuna Visina, judeţul Olt. 

 

- elaborarea proiectelor de execuţie a lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor şi 
verificarea acestora de către verificatori de proiecte ; 

- asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe toată durata execuţiei 



lucrărilor; 

 

2. Realizarea umratoarelor categorii de lucrări: 

 

- Termoizolare faţadă cu polistirenexpandat de grosime 10 cm, inlocuirea tâmplariei din 
lemn cu tamplarie PVC tricamerala şi geam termopan, glafuri, burlane, trotuare de 
protectie in jurul scolii, imprejmuire teren sport situat in curtea scolii. 

- Inlocuirea vechii instalatii electrice cu alta noua care sa faca fata consumatorilor şcolii;  

II.2.2. Opţiuni                            da [    ] 

                            nu [ x ] 

III Condi ţii specifice contractului 

Alte condiţii particulare referitoare la contract: 

- modalităţi de plată - Achizitorul poate efectua plata către executant în termen de 60 zile de 
la emiterea facturilor, până la acoperirea sumelor prevăzute.  

- clauza penală - În cazul în care executantul întârzie în mod nejustificat, cu mai mult de 15 
zile lucrările contractate, sau reluarea acestora într-un termen mai mare de 15 zile de la data 
opririi acestora, achizitorul va putea  rezilia prezentul contract. În acest caz executantul va fi 
obligat să plătească o despăgubire echivalentă cu 30% din valoarea prezentului contract. 
Dacă executantul întârzie cu mai mult de 15 zile finalizarea contractului atunci prestatorul 
este obligat să plătească o despăgubire echivalentă cu 30 % din valoarea prezentului contract. 
- penalităţi de întârziere - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să 
îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, executantul are obligaţia de plată, cu titlu 
de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului de  0,15 % 
pentru fiecare  zi de întârziere. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 
30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute în contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata: 0,15% zi întârziere. 
 

III.1.1. Contract rezervat unei profesii specifice 

 da [    ] 

 nu [ x ] 

III.1.2. Altele 

 da [   ] 

 nu [  x  ] 

IV Procedura 

Procedura selectată 



Licitaţie deschisă [   ] 

Licitaţie restrânsă [    ] 

Licitaţie restrânsă accelerată [    ] 

    Dialog competitiv [    ] 

Negociere cu anunţ de participare [    ] 

Negociere fără anunţ de participare [    ] 

Cerere de oferte [ x ] 

Concurs de soluţii [    ] 

Etapa finală de licitaţie electronică 

 da [    ] 

 nu [ x ] 

Legislaţia aplicabilă 

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contratelor de concesiune de servicii 
(publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 418/ 2006), aprobată cu completări şi modificări 
de Legea nr. 337/ 2006 (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006), cu 
completările şi modificările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (publicată în 
Monitorul Oficial Partea I, nr. 625/ 2006), cu completările şi modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă nr. 30/ 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică (publicată în Monitorul 
Oficial Partea I, nr. 365/ 2006), cu completările şi modificările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 942/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă nr. 30/ 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică (publicată în Monitorul Oficial 
Partea I, nr. 661/ 2006), cu completările şi modificările ulterioare 

Ordinul nr. 113/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii (publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr.  
383/ 2008) 

Hotărârea Guvernului nr. 782/ 2006 pentru apobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (publicată în Monitorul 
Oficial Partea I, nr. 553/ 2006), cu completările şi modificările ulterioare 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004 (publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 
1154/ 2004), modificată de Ordonanţa de urgenţă nr. 190/ 2005 pentru realizarea unor 



măsuri necesare în procesul de integrare europeană (publicată în Monitorul Oficial Partea I, 
nr. 1179/ 2005) 

Hotărârea nr. 1660/ 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
H.G. 28/2008 

V Criterii de calificare (cerinţe obligatorii) 

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna 
reprezentanţi să verifice, la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor 
prezentate de ofertanţi. Orice neconcordanţă faţă de documentele depuse în copie şi de datele 
furnizate în declaraţii atrage excluderea din procedură. 
Fiecare ofertă va fi însoţită de o declaraţie a unei persoane cu drept de semnătură din cadrul 
societăţii (conform certificatului constatator) prin care este nominalizată persoana 
împuternicită să semneze oferta, specificându-se documentele ofertei care pot fi semnate de 
către aceasta; declaraţia va include şi specimenul de semnătură al persoanei împuternicite.  
Toate documentele solicitate în cadrul prezentei secţiuni vor fi semnate, ştampilate, 
scanate şi transmise în format electronic în cadrul operatorului SEAP.   

V.1 Situaţia personală a ofertantului 

V.1.  Fişa privind informaţii generale despre ofertant Formular.1 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii 

• omit să completeze şi să prezinte formularul 

••••    nu prezintă formularul completat corect şi integral 

V.2.Declaraţie privind eligibilitatea Formular. 2 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii 

• omit să completeze şi să prezinte formularul 

••••    nu prezintă formularul completat corect şi integral 

V.3.Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 
181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/ 2006 

Solicitat [ x ] 

Nesolicitat [    ] 

Formular.3 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii 

• omit să completeze şi să prezinte formularul 

••••    nu prezintă formularul completat corect şi integral 



V.4.Declaraţie privind calitatea de participant la 
procedură 

Solicitat [ x ] 

Nesolicitat [    ] 

Formular.4 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii 

• omit să completeze şi să prezinte formularul 

••••    nu prezintă formularul completat corect şi integral 

- Certificatul de atestare fiscală privind achitarea 
obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către 
bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, 
şomaj, etc.), eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice şi Controlul Finanţelor de Stat; 

- Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal al 
autorităţii administraţiei publice locale 

 

Vor fi prezentate certificate în original sau 
copie legalizată, valabile la data 
deschiderii ofertelor, conform 
prevederilor Codului de Procedură Fiscală 
al României 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii: 

• prezintă certificate de atestare fiscală a căror valabilitate a expirat la data deschiderii 
ofertelor 

• figurează cu obligaţii de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetul general consolidat 

� pentru persoane juridice străine 

Va fi prezentată o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu figurează ca 
debitor la organele fiscale competente din ţara de origine; vor fi enumerate aceste organe fiscale şi 
vor fi prezentate datele de contact (adresa completă, numere de telefon şi fax, adresa de e-mail, 
adresa de internet etc.) 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii 

• omit să prezinte declaraţia solicitată 

• nu prezintă lista organelor fiscale competente din ţara de origine şi/sau datele de contact ale 
acestora 

Certificat de cazier judiciar, emis de către structura teritorială de cazier judiciar, din care să rezulte 
dacă persoana juridică este înscrisă cu menţiuni în cazierul judiciar 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii 

• omit să prezinte formularul 

• nu prezintă formularul completat corect şi integral 

V.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 



�� pentru persoane juridice române 

Vor fi prezentate: 

certificat constatator – original sau copie legalizată – emis de oficiul teritorial al 
Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data deschiderii 
ofertelor. 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii: 

• nu prezintă certificate constatatoare valabile la data deschiderii ofertelor 

• prezintă certificatul în copie simplă 

certificat de înregistrare fiscală – copie legalizata 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să prezinte documentul solicitat. 

� pentru persoane juridice străine 

Vor fi prezentate: 

1. un certificat , în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat ofertantul în 
ţara de origine, care să ateste existenţa societăţii – original sau copie legalizată 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care omit să prezinte documentul solicitat şi/sau îl prezintă în copie 
simplă 

2. actul constitutiv şi statutul ofertantului în ţara de origine, dacă sunt conţinute în 
documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, în traducere 
certificată – original sau copie legalizată; din acestea trebuie să rezulte că desfăşoară 
activităţi de proiectare în domeniul construcţiilor. 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii: 

• omit să prezinte, total sau parţial, documentele solicitate 

• prezintă documentele în traducere necertificată şi/sau în copie simplă 

V.3 Situaţia economico – financiară 

Informaţii privind situaţia economico – financiară 

Solicitat [ x ] 

Nesolicitat [    ] 

Vor fi prezentate următoarele: 

- bilanţurile contabile la 31.12.2007, 31.12.2008 şi 31.12.2009, vizate şi înregistrate de 
organele competente (copie simplă) 

-    declaraţie privind cifra medie de afaceri globală din anii 2007, 2008, 2009  

Cerinţe minime obligatorii: 

Cifra medie de afaceri  pe ultimii 3 ani să fie cel puţin 800.000  lei. 

Lispa vreunui document din cele solicitate atrage descalificarea ofertantului în cauză. 

Daca ofertanţii nu îndeplinesc condiţia privind cifra de afaceri, aceştia vor fi automat descalificaţi. 



V.4 Capacitatea tehnică şi profesională 

Informaţii privind capacitatea tehnică şi profesională 

Solicitat [ x ] 

Nesolicitat [    ] 

V.4.1. Capacitate tehnică 

V.4.1.1. Experienţa similară 

- Prezentarea listei principalelor contracte de execuţie începute şi finalizate în ultimii 5 (cinci) ani, 
care se referă la amenajarea/ modernizarea/ reabilitarea / reabilitarea termică/consolidarea cladirilor, 
conţinând valori, perioade de execuţie, beneficiari,  autorităţi contractante  .Se va completa 
Formularul. 5  

Se va considera îndeplinită cerinţa dacă sunt prezentate următoarele documente: 

• copii legalizate ale contractului/contractelor care dovedesc experienţa similară 

• copie legalizată a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în 
baza contractului care dovedeşte experienţa similară 

• fişe de informaţii privind experienţa similară  (Formularul.6 ) 

••••    recomandări din partea beneficiarilor, din care să rezulte calitatea lucrărilor executate 
ca fiind cel puţin bună. Formularul. 7 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care se află în una din următoarele situaţii: 

••••    nu sunt prezentate toate documentele solicitate ca dovadă a experienţei similare în forma 
cerută 

••••    valoarea  unui contract  trebuie să fie de minim  135.000 lei sau a trei contracte cumulate de 
200.000  lei  

- Prezentarea listei principalelor contracte de servicii începute şi finalizate în ultimii 3 (trei) ani, care 
se referă la amenajarea/ modernizarea/ reabilitarea / reabilitarea termică/consolidarea unor cladiri, 
conţinând valori, perioade de execuţie, beneficiari, autorităţi contractante  .Se va completa 
formularul Formularul. 8  

• copii legalizata ale contractului/contractelor care dovedesc experienţa similară; 

• copie legalizată a procesului verbal de predare a documentaţiei care dovedeşte 
experienţa similară 

• fişe de informaţii privind experienţa similară  (Formularul.9. ) 

••••    recomandări din partea beneficiarilor, din care să rezulte calitatea servicilor prestate 
ca fiind cel puţin bună (copie legalizată). Formularul .10 

- Obligaţii contractuale în desfăşurare faţă de alţi beneficiari/clienţi. Se va completa Formularul 
.11; 

- Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. Se va completa Formularul.12; 

Operatorul economic va trebui sa dispuna de minim 1000 mp schela, prezentandu-se actele de 
propietate sau contractul de inchiriere sau leasing. 



Neprezentarea acestor documente atrage descalificarea operatorului economic in cauza. 

Vor fi descalificaţi ofertanţii care nu fac dovada că pentru execuţia contractului  deţin în 
proprietate, leasing  sau chirie utilajele solicitate . 

V.4.2. Personal de specialitate 

Va fi prezentată o declaraţie privind numele persoanelor care vor duce la îndeplinire viitorul 
contract şi specializarea acestora – Formularul.13. 

In caz de asociere: Cerintele se considera indeplinite in mod cumulativ. 

 

� Cerinţe minime obligatorii: 

1. Operatorul economic trebuie să facă dovada că are ca personal angajat cel puţin un inginer 
constructor, specializarea construcţii civile, cu vechime în executia lucrărilor mai mare de 3 ani 
şi care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract. 

Se vor considera dovezi, în mod cumulat, următoarele: 

- copia diplomei de absolvire a studiilor universitare 

                  - declaratie de disponibilitate 

                   - C.V. 

2. Operatorul economic trebuie să facă dovada că are ca personal angajat cel puţin un inginer 
proiectant constructii civile, cu vechime de 3 ani. 

Se vor considera dovezi, în mod cumulat, următoarele: 

- copia diplomei de absolvire a studiilor universitare 

                  - declaratie de disponibilitate 

                   - C.V. 

3. Operatorul economic trebuie să facă dovada că are ca personal angajat cel putin o persoană 
autorizată, conform legii, ca responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii pentru 
domeniul „constructii civile, industriale” 

Se vor considera dovezi, în mod cumulat, următoarele: 

- copia diplomei de absolvire a studiilor universitare 

- copie dupa diploma de atestare 

                  - declaratie de disponibilitate 

                  - C.V. 

4. Operatorul economic trebuie să facă dovada că are ca personal angajat cel putin o persoană 
atestată, conform legii, ca responsabili tehnic cu execuţia pentru domeniul Construcţii civile, 
industriale 

                Se vor considera dovezi, în mod cumulat, următoarele: 

- copia diplomei de absolvire a studiilor universitare 

- copie dupa diploma de atestare 

                  - declaratie de disponibilitate 



                  - C.V. 

V.4.3. Cerinţe minime privind sistemele de certificare 

    Standarde de asigurare a calitatii ISO 9001:           
  
Cerinta minima obligatorie: 
 
1.Ofertantii vor prezenta o copie legalizata a certificatului ISO 9001 privind certificarea 
sistemului de Management al Calitatii sau echivalent, valabil cel putin pe o perioada care sa 
includa perioada de valabilitate a ofertei. 
Certificatul va trebui să includă domeniul producţiei şi montajului de tâmplărie şi pentru 
termosistem. 
 
ATENŢIE:  
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a 
certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor. 
    
 2.  Standarde de protectia mediului ISO14001         
Cerinta minima obligatorie: 
Ofertantii vor prezenta o copie legalizata a certificatului ISO 14001 privind certificarea sistemului 
de Management de Mediu sau echivalent , valabil cel putin pe o perioada care sa includa perioada 
de valabilitate a ofertei. 
Certificatul va trebui să includă domeniul producţiei şi montajului de tâmplărie şi pentru 
termosistem. 
 
ATENŢIE:  
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a 
certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor. 
 
 3. Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca OHSAS 18001        
Cerinta minima obligatorie: 
Ofertantii vor prezenta o copie legaliyata a certificatului OHSAS 18001 privind Sistemul de 
Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale sau echivalent , valabil cel putin pe o 
perioada care sa includa perioada de valabilitate a ofertei. 
Certificatul va trebui să includă domeniul producţiei şi montajului de tâmplărie şi pentru 
termosistem. 
 
ATENŢIE:  
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a 
certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor. 
       
4.  Responsabilitate sociala SA 8000        
                   
Cerinta minima obligatorie: 
 
- Ofertantii vor prezenta o copie  a certificatului SA 8000 privind Responsabilitatea Sociala, 
valabil cel putin pe o perioada care sa includa perioada de valabilitate a ofertei. Certificatul va trebui 
să includă domeniul producţiei şi montajului de tâmplărie şi pentru termosistem. 
 
ATENŢIE:  



 
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a 
certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor. 
 
5. Pt. tâmplărie producătorul sau ofertantul vor trebui ca să facă dovada că deţin certificarea ( 
marcajul) CE care atestă conformitatea produsului respectiv cu toate caracteristicile de performanta 
precizate in directivele europene si in standardele nationale – copie legalizata. 
 
- Producătorii sau ofertanţii care nu vor face dovada că deţin certificarea (marcajul) CE privind 
conformitatea produsului respectiv cu toate caracteristicile de performanta precizate in directivele 
europene si in standardele nationale, vor fi descalificaţi. 

V.4.5. Informaţii privind subcontractan ţii 

Pentru toţi subcontractanţii sunt solictate acordurile de subcontractare. 

Se va completa o declaraţie conform Formularului 14care va conţine toţi subcontractanţii cu care 
ofertantul intenţionează să încheie contracte de subcontractare, indiferent de contribuţia acestora la 
îndeplinirea contractelor. 

Pentru toţi subcontractanţii este solicitată îndeplinirea cerinţelor de calificare corespunzătoare 
precizate la capitolele V.1. , V.2 şi V..3. 

Atenţie! În situaţia în care, pe durata contractului, se vor subcontracta părţi din contract unor 
operatori economici nedeclaraţi ca subcontractanţi sau dacă se schimbă subcontractanţii declaraţi, 
fără a se solicita acordul autorităţii contractante, se vor aplica penalităţi până la cel mult 50% din 
valoarea serviciilor subcontractate..  

Vor fi descalificaţi ofertanţii care nu prezintă acordurile de subcontractare şi documentele solicitate 
pentru subcontractanţi. 

V.4.6. Informaţii privind asocierea 

În orice situaţie de asociere a doi sau mai mulţi operatori economici, toţi asociaţii trebuie să prezinte 
documentele solicitate în cadrul capitolului V al Fişei de date astfel: 

a) documentele privind situaţia personală a ofertanţilor solicitate în cadrul capitolului V.1 sunt 
obligatorii pentru fiecare asociat în parte; 

b) documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale solicitate în cadrul 
capitolului V.2. sunt obligatorii pentru fiecare asociat în parte; 

c) documentele privind situaţia economico-financiară solicitate în cadrul capitolului V.3. vor fi 
prezentate astfel: 

� bilanţurile contabile vor fi prezentate de fiecare asociat în parte 

� condiţia referitoare la cifra de afaceri poate fi îndeplinită în mod cumulativ 

d) documentele privind capacitatea tehnică şi profesională solicitate în cadrul capitolului V.4. 
vor fi prezentate astfel: 

� condiţiile impuse privind experienţa similară (capitol V.4.1.1) pot fi îndeplinite 
numai de unul dintre asociaţi sau de mai multi (cumulativ) 

� condiţia impusă la capitolul V.4.2., poate fi îndeplinită în mod cumulativ 

� condiţiile impuse la capitolele V.4.3 pot fi îndeplinite numai de unul dintre asociaţi 
sau de mai multi (cumulativ).     



În oricare dintre situaţii, în cazul unei asocieri, în documentele de calificare va fi prezentat acordul 
de asociere care trebuie să conţină cel puţin: 

� lista tuturor asociaţilor 
� nominalizarea liderului de asociaţie 
� clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor pentru îndeplinirea contractului 
� împuternicirea liderului asociaţiei de a se obliga şi de a primi instrucţiuni de la şi în numele 

asociaţilor, individual şi colectiv 
� clauze în care asociaţii sunt obligaţi să ramână în asociaţie pe întraga durată a contractului, în 

situaţia în care oferta este declarată câştigătoare 

Neprezentarea acordului de asociere, cu precizările menţionate, atrage după sine descalificarea 
ofertanţilor . 

În situaţia în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, liderul asociaţiei va prezenta autorităţii 
contractante o copie legalizată a contractului de asociere înainte de data semnării contractului de 
prestări servicii. 
Contractul va conţine clauze specifice referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contractul de asociere. 

VI PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1. Limba de redactare a ofertei 

Oferta va fi prezentată în limba română. 

VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei 

Oferta trebuie să fie valabilă o perioadă de cel puţin 90 de zile. 

VI.3. Garanţia de participare – 4.000 lei 

Solicitat [ x ] 

Nesolicitat [    ] 

Pentru a participa la licitaţie ofertanţii vor prezenta o scrisoare de garanţie bancară în valoare 
de 4.000 LEI. Scrisoarea de garanţie bancară va fi întocmită conform Formularului VI.3.  
sau prin ordin de plata in contul Autoritatii Contractante cu confirmarea intrarii in cont a 
garantiei la data deschiderii ofertelor, contul RO54TREZ50923650171XXXXX, deschis la 
Trezoreria Corabia. 

În cazul unei asocieri, garanţia de participare va fi constituită de oricare dintre asociaţi, în 
numele asociaţilor. 

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: minim 90 zile de la data deschiderii 
ofertelor. 

Neprezentarea scrisorii de garanţie bancară de participare  la  data deschiderii ofertelor şi 
nerespectarea termenului minim de valabilitate al acesteia  atrage după sine excluderea din 
procedură. 

Garanţia de participare se va ataşa pe exteriorul plicului în care se găseşte oferta.  



VI.4. Propunerea tehnică 

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

Propunerea tehnică va fi prezentată  conform cerinţelor specificate la capitolul VI.6. 

În cadrul propunerii tehnice se vor specifica/ prezenta: 

1. În cadrul propunerii tehnice se vor specifica/ prezenta: 

1. activităţile principale care se vor desfăşura pentru elaborarea fiecărui tip de documentaţie 
tehnică specificată în Secţiunea II 

2. standardele, normele tehnice, normativele, actele normative de care se va ţine seama în 
elaborarea documentaţiilor tehnice. 

3. activităţile principale care se vor desfăşura pentru a asigura execuţia lucrărilor – se va ţine seama 
de faptul că imobilul va fi sub exploatare. 

4. indicarea tipului de tâmplărie PVC care va fi folosită şi a caracteristicilor constructive şi 
funcţionale ale acesteia (număr de camere, indicele de transfer termic pentru ramă Ur, număr de 
cicluri închidere-deschidere pentru care e garantată etc.) 

5. indicarea tipului de geam termoizolant care va fi folosit (grosimea şi tipul foilor de geam, 
caracteristicile termice şi fonice ale acestora) 

6. indicarea tipului de termosistem care va fi folosit cu indicarea tehnologiei de montaj şi a 
caracteristicilor termice ale acestuia, a g lafuriloe si burlanelor. 

7. indicarea materialelor folosite pentru înlocuirea vechii instalaţii electrice 

8. Indicarea gardului care va imprejmui terenul de sport 

9. Ce materiale se vor folosi pt. refacerea trotuarele de protectie din jurul scolii 

10. măsuri specifice care se vor aplica pentru a asigura protecţia mediului 

11. măsuri specifice de protecţia muncii pe toată durata execuţiei lucrărilor. 

12. graficul de îndeplinire a contractului. 

Se va completa formularul VI.4.1 

VI.5. Propunerea financiară 

Propunerea financiară va fi prezentată conform cerinţelor specificate la capitolul VI.6.2. 
Propunerea financiară se va întocmi astfel: 

Pentru activităţile de execuţie a lucrărilor, pe baza listelor de cantităţi estimate specificate în caietul 
de sarcini. Preţurile unitare vor include toate cheltuielile necesare pentru realizarea activităţii 
respective, mai puţin TVA, care va fi calculată pentru toate activităţile. Pentru termosistem, 
tâmplărie PVC, geam termoizolant, termosistem, se vor prezenta analize de preţ (costuri materiale, 
montaj etc.) 

Se va completa Formularul VI.5.1. . 



Valorile corespunzătoare din Formularul VI.5.1. se vor utiliza pentru completarea Formularului 
VI.5 . La stabilirea valorii în euro se va lua în calcul cursul BNR al euro din data publicării 
anunţului/invitaţiei de participare. 

Ofertele operatrorilor economici nu vor fi mai mici de 85 % din valoarea declarata de 
autoritatea contractanta. 

Modul de obtinere a documentatiei. 

Documentatia de atribuire a contractului de lucrari privind obiectivul „Lucr ări la Şcoala cu clasele 
I-VIII Vi şina, comuna Vişina”  se va obtine din SEAP. 
  

VI.6. Depunerea ofertei 

VI.6.1. Locul de depunere a ofertelor 

Ofertele vor fi depuse la secretariatul scolii cu clasele I-VIII Visina, comuna Visina, judetul Olt, 
pana la data de 25.05.2010, orele 1000 

VI.6.2. Modul de depunere a ofertei  
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, şi 
o singură copie de pe acestea. 
Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă vor fi semnate pe fiecare 
pagină de reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi vor fi 
îndosariate, astfel încât să nu conţină nici o foaie volantă. 
Fiecare pagină va fi, semnată şi ştampilată de persoane autorizate din cadrul societăţii. Va fi 
prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei. 
În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele 
respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate 
de catre persoanele autorizate să semneze oferta.  
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copiile în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile 
cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis 
corespunzător şi netransparent.  
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea ofertei fară a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 
Plicurile interioare marcate cu „ORIGINAL” şi, respectiv „COPIE” trebuie să cuprindă fiecare alte 
plicuri distincte, marcate corespunzător şi anume : 
documentele de calificare, plic separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE” 
propunerea tehnică, marcat „PROPUNERE TEHNICA” 
propunere financiară, marcat „PROPUNERE FINANCIARA” 
Pe plicul exterior se scrie numai adresa autorităţii contractante şi inscripţia : 
"OFERT Ă PENTRU PROCEDURA DE ACHIZI ŢIE ORGANIZAT Ă PENTRU 
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI  
„Lucr ări la Şcoala cu clasele I-VIII Vişina, comuna Vişina” .  
 
.I . A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 25.05.2010, ORA 1200” 

Plicul va fi depus la sediul autorităţii contractante, la secretariatul Şcolii cu clasele I-VIII 
Vişina, comuna Vişina, judetul Olt. 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform specificaţiilor anterioare, autoritatea contractantă nu îşi 



asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Garanţia de participare se va afla la exteriorul plicului, în care se găsesc „ORIGINALUL ŞI 
COPIA ofertei”, în cazul în care aceasta nu însoţeşte plicul, oferta nu va fi deschisă 

VI.7 Data limit ă de depunere a ofertelor. 

 Ofertele se vor depune la secretariatul şcolii cu clasele I-VIII Visina pana in data de 25.05.2010, 
orele 1000 

VI.9. Oferte întârziate 

Orice ofertă care a fost depusă la altă adresă sau după data şi ora precizate în cadrul 
anunţului de participare, este considerată ofertă întârziată şi nu va fi luată în considerare.  

VI.10.Deschiderea ofertelor – Oferetele vor fi deschise la sediul autoritatii 
contractante, Scoala cu clasele I-VIII Visina, jud. Olt in data de 25.05.2010, orele 1200 

VI.10.1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor sunt specificate în anunţul/invita ţia de 
participare publicat în cadrul operatorului SEAP. 

VI.10.2. Condiţii de participare la deschiderea ofertelor 

La şedinţa de deschidere a ofertelor participă membrii comisiei de evaluare. Si reprezentantii 
ofertantilor, care vor avea imputernicirea  din partea operatorului economic si buletinul de identitate. 
Neprezentarea imputernicirii si a buletinului/C. I de identitate va avea ca efect neparticiparea 
persoanei care pretinde ca este imputernicita a participa la sedinta de deschidere a ofertelor. 

VII CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire a contractului este 
[    ] preţul cel mai scăzut 
[ x ] cea mai avantajoasă ofertă economică 

Factori de evaluare, pondere şi punctaj 

 
Factor de evaluare Pondere Punctaj 
1. Preţul ofertei 70% 70 pct 
2. Termen de îndeplinire a contractului 30% 30pct 
Total 100% 100pct 
Modul de calcul al punctajului total se va realiza pe baza urmatoarei formule : 
 
Punctaj total = (Punctaj pret proiectare+Punctaj termen proiectare)/2 + (Punctaj pret executie 

+Punctaj termen exec)/2 
 
Pentru valoarea cea mai mica ofertata la proiectare, respectiv  la executia lucrarii  se va acorda 
punctajul de 70 puncte 
Pentru termenul de proiectare , respectiv  termenul de executie cel mai scazut al lucrarii se va acorda 



punctajul de 30 puncte, 
Pentru preturile si termenele  de proiectare si  de executie intermediare se va acorda punctajul 
proportional cu oferta cea mai buna. 

Atentie. 

Garantia acordata lucrarii trebuie sa fie de maxim  24 luni. 

 

VIII INFORMA ŢII DESPRE CONTRACT 

VIII.1. Pre ţul contractului 
Preţul în lei al contractului este ferm; nu se ajustează şi nu se actualizează. 
Plata lucrărilor se va face conform lucrărilor real executate şi acceptate în prealabil de către 
reprezentanţii autorităţii contractante. 
VIII.2. Derularea contractului 

a) contractul intră în efectivitate la data semnării lui; 
b) durata de elaborare a documentaţiilor tehnice curge din ziua următoare semnării contractului. 
c) durata de execuţie a lucrărilor curge din ziua următoare emiterii ordinului de începere. 
d) pe parcursul derulării contractului, operatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii 

nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante şi nu are dreptul de a subcontracta 
parte din contract dacă nu a declarat în ofertă subcontractarea, sub sancţiunea rezilierii 
contractului respectiv; eventuala înlocuire a subcontractanţilor nu trebuie să conducă la 
modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. 

e) ofertantul câştigător are obligaţia de a prezenta mostre pentru:  geam, tâmplărie polistiren, 
dibluri şi vopsea, şi nu va începe lucrarea decât dacă mostrele vor fi acceptate de Autoritatea 
Contractantă. 

VIII.4. Garan ţia de bună execuţie  
Garanţia de bună execuţie este 10% din valoarea fără TVA a contractului. 
Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis trebuie să fie de 5% din 
preţul contractului şi se va depune până cel târziu în a 5-a zi de la data semnării contractului. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca 
banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul 
astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 
Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform prevederilor legale, în funcţie de tipul 
activităţii pentru care s-a reţinut. 

          
   

Întocmit, 
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea II. - FORMULARE 

Contract de lucrări 
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 
 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract 
de furnizare de produse, între 
 
Autoritatea contractantă Scoala cu clasele I-VIII Visina, telefon 0249/............, fax 
0249/............, codul fiscal .................., cont trezorerie ..............................., reprezentata prin 
Varzaru Tudorita, având funcţia de Director şi .......................... având funcţia de  Economist 
în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de 
înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, 
banca) .............................................................................................................. reprezentat prin 
................................................................................................   (denumirea conducătorului) 
funcţia............................................... 
în calitate de executant, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract; 
d. amplasamentul lucrării  - locul unde  executantul execută lucrarea; 



e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi. 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 
4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să 
întreţină............................................ ......................................................(denumirea lucrării), în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ................... mii lei, pentru 
execuţia................................................ (denumirea lucrării). 
 
5.  Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
conform graficului de plăţi, este de ......................................mii lei, la care se adaugă TVA 
................... mii lei.  
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ……. 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  .... 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea 
amplasamentului, la data de  ...... 
  
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 

a) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
b) caietul de sarcini; 
c) graficul de plăţi; 
d) graficul de îndeplinire a contractului. 
 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   



9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre 
părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, 
iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre 
această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 
acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau 
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 
monumentelor istorice. 
 
10. Obligaţiile principale ale executantului   
10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a proiecta, de a executa şi finaliza lucrările precum şi 
de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul 
contract. 

(2)    Executantul are obligaţia de a elabora următoarele documentaţii: 

               -documentaţie pentru obţinere Autorizaţie de Construire; 

               -lista cu cantităţile de lucrări. 

(3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
10.2 –(1) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei 
lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de 
execuţie. 
 (2) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului înainte de începerea lucrărilor 
materialele pe care le va folosi. Numai cu acceptul acestuia materialele vor putea fi utilizate. 
În cazul în care executantul nu are acceptul achizitorului, acesta din urmă are dreptul de a 
refuza la plată respectivele materiale . 
3) Executantul va garanta că forţa de muncă îndeplineşte condiţiile necesare privind 
pregătirea profesională, va garanta că toţi angajaţii au încheiate cărţi de muncă, cu 
respectarea prevederilor legale în materie, precum şi că toate materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte necesare îndeplinesc standardele calitative de rigoare. 
În situaţia în care prevederile menţionate anterior nu vor fi respectate, se vor aplica 
prevederile art.14 si art.26 din prezentul contract 
4) Executantul este în totalitate responsabil de obligaţiile referitoare la condiţiile de 
muncă şi protecţia muncii pe perioada derulării lucrărilor care fac obiectul prezentului 
contract. 
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 



 (2) Un exemplar din documentaţia executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării 
de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
 (3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în 
anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile 
convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia: 

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

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

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 
generaţi de metodele sale de lucru. 

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau 



în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine 
executantului. 
10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura 
în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective. 
(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe 
apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se 
înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin 
“vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în 
consecinţa. 
(3) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 
care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.  
10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 

materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de .... …….de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, 
urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
10.13 - Executantul se obligă  ca odată cu depunerea situaţiilor de plată, să depună şi 
documentele la zi necesare întocmirii cărţii tehnice. 
 
12. Obligaţiile achizitorului 
12.1 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-
a convenit altfel, amplasamentul lucrării. 



(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 
12.2 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livr ările sale. 
 
13.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, executantul are obligaţia de plată, cu titlu de penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cota procentuala din preţul contractului de  0,15 % pentru fiecare  zi de 
întârziere. 
13.1. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 19.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata:  0,15% zi întârziere. 
13.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 
a pretinde plata de daune-interese. 
13.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 
că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

 
Clauze specifice 

 
14. Garanţia de bună execuţie a contractului 
1)    Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului. 
(2)  Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului. Aceasta 
se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care devine anexă la contract, în maxim 5 zile 
de la semnarea contractului. 
(3) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.  
(4) Garanţia de bună execuţie  a contractului reprezintă 10% din preţul acestuia fără TVA. 
Garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parţiale şi se va vira în contul de garanţie 
............................................................................deschis la 
.......................................................... Suma iniţială care se depune de către contractant în 
contul astfel deschis este de 5% din preţul contractului.  

Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze 
acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. 
Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul 
efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în 
favoarea contractantului. 

            (5)   În cazul executantului care se regăseşte în categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii 
(făcând    dovada în acest sens prin prezentarea documentelor prevăzute în Legea 
nr.346/2004) garanţia de bună execuţie se constituie în procent de 50 % din cuantumul 
precizat în documentaţia de atribuire. 



14.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul 
în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a 
notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
14.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie 
după cum urmează:  

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrării pot fi întocmite şi pentru părţi din 
lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  
 
15. Începerea şi execuţia lucrărilor  
15.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în ______ de la primirea ordinului în 
acest sens din partea achizitorului. 
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie 
terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se 
consideră date contractuale. 
 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 
execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin 
contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 
nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, 
în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
15.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de 
trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la 
contract.   
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului. 



(3) Executantul are obligaţia de a consulta permanent beneficiarul în privinţa principalelor 
materiale puse în operă. 
15.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  
16.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta;  
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.     

16.2. În cazul întârzierilor din vina executantului acesta are obligaţia de plată cu titlu de 
penalizări   
 
17. Finalizarea lucrărilor 
 
17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-
un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care 
se calculează de la data începerii lucrărilor. 
17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei 
de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 
cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia 
de recepţie. 
17.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
17.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.  
 
18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
 
18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi se întinde 
pe perioada de _____ luni, până la recepţia finală  



18.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei parţi a lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare. 
18.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 18.2, alin.(1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
19. Modalităţi de plată 
 

19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maxim 120 zile 
de la emiterea facturilor, până la acoperirea sumelor prevăzute.  

19.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua 
ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător 
zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
19.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului in termenul prevăzut la art. 19.1. Lucrările 
executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel 
încât să asigure o verificare rapida si sigura a lor.  
 (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 
19.4. Plata facturii finale se va face după verificarea si acceptarea situaţiei de plata definitive    
de către achizitor după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor.  
19.5. Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepţie finala nu 
va fi semnat de comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor 
legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului 
pentru lucrările executate nu va fi condiţionata de eliberarea certificatului de recepţie finala 
 
20. Ajustarea  preţului contractului 
 
20.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract. 
 
20. Asigurări 
 
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce 
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile 



de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi 
să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse 
către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare 
va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
21. Amendamente  
 
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
21.2 Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe 
durata îndeplinirii contractului. 
 
22. Subcontractanţi 
 
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va 
fi notificată achizitorului.  
 
23. Cesiunea 
 
25.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
25.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 



24. Forţa majoră 
 
24.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
24.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
24.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor. 
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. Soluţionarea litigiilor 
 
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a 
României, fie de către instanţele judecatoreşti din România.  
 
26. Clauza penală 
 
 26.1.  (1) În cazul in care executantul întârzie în mod nejustificat, cu mai mult de 15 zile 
începerea lucrărilor contractate, sau reluarea acestora intr-un termen mai mare de 15 zile de la 
data opririi acestora, achizitorul va putea  rezilia prezentul contract cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art.19.2. În acest caz executantul va fi obligat să plătească o despăgubire 
echivalentă cu 30% din valoarea prezentului contract. 
(2)  Dacă executantul întârzie cu mai mult de 15 zile finalizarea contractului atunci 
executantul este obligat să plătească o despăgubire echivalentă cu 30 % din valoarea 
prezentului contract. 
   26.2.   Executarea parţială a obiectului prezentului contract nu dă dreptul debitorului de a 
diminua, proporţional cu procentul execuţiei, suma  pe care o datorează conform prevederilor 
prezentului articol. 
 
27. Rezilierea contractului 
27.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi da 
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-
interese. 
27.2. Prin denunţarea unilaterala a contractului, denunţare făcută de către achizitor, cu o 
notificare prealabila de 10 (zece) zile, adresat, în scris, contractantului. 
27.3. În cazul prevăzut la clauza 27.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului, pierzând garanţia de buna execuţie. Achizitorul va reţine şi penalităţile 
acumulate ca urmare a depăşirii termenelor de execuţie prevăzute în prezentul contract. 
27.4 Prin acordul scris al părţilor. 
28. Limba care guvernează contractul 



28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
29. Comunicari 
29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
30. Legea aplicabilă contractului 
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte.    

  
                    Achizitor,                                                                              Executant, 
  Scoala cu Clasele I-VIII Visina                                                  S.C. ____________ S.R.L. 
          
                    Director,                                                                         Director Executiv,                                 
             Varzaru Tudorina                                                                  .............................. 
 
 
                  Economist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR 1  

 
FIŞA INFORMA ŢII GENERALE 

 
 

 
1.  Denumirea/ numele ofertantului  

2.  Cod unic de înregistrare fiscală  

3.  Atribut fiscal  

4.  Adresa completă a sediului şi 
posibilităţi de contact: 

telefon: 
fax 
e-mail 

 

5.  Trezoreria la care ofertantul are 
deschis cont şi numărul de cont 

 

6.  Principala piaţă a afacerilor  

                                                                                            
 
 
Data completării__________.2010 
 
 
 
 
 

Operator Economic, 
.......................... 

Semnătura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR .2  

 
 

DECLARA ŢIE 
privind eligibilitatea 

 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________   
______________________________________________________________________,  

 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie pentru “  
_______________________________________________________________”  şi a 

prevederilor legislaţiei penale aplicate faptei de fals în declaraţii, că nu ne aflăm in situaţia prevazută 
la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv în ultimii 5 ani nu 
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________ . 
     
                                                                                            
 
Data completării_____________ 
 
 
 

Operator Economic, 
.......................... 

Semnătura 
 

 
 
 
 



FORMULAR .3  
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situa ţiile prev ăzute la art. 181 
din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 34/ 2006 

 
 

Subsemnatul(a) ___________________________________________________                                  
______________________________________________________________________ 

(numele operatorului economic-peroana juridică) 

în calitate de ofertant la procedura pentru achiziţia “  ...............................................................” , 
organizată de Scoala cu clasele I-VIII Visina 
declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

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

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

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

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

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării ____________ 
 
 
 
 

Operator Economic, 
.......................... 

Semnătura 



FORMULAR .4  
 
 

DECLARAŢIE  
privind calitatea de participant la procedur ă 

 
1) Subsemnatul(a), ______________________________________________________                                  
  _____________________________________________________________________ 

(numele operatorului economic-peroana juridică) 
declar pe propria răspundere, ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals în 
declaraţii, că, la procedura având ca obiect achiziţia “  ...............................................................” ,, 
organizată de, particip şi depun ofertă: 

[   ] în nume propriu 
[   ] ca asociat în cadrul asociaţiei __________________________________ 
[   ] ca subcontractant al __________________________________________ 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

2) Subsemantul declar că: 
[   ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici 
[   ] sunt membru în grupul sau reţeaua ale cărei date de recunoaştere le prezint în lista 
anexată 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

3) Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică, sau, dacă vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de 
achiziţie publică.  
4) Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi Scoala cu clasele I-VIII Visina documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5) Subsemnantul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Şcoala cu clasele I-VIII Vişina, cu sediul 
în .................................................., cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 
Data completării ____________.2010 
 
 
 
 

Operator Economic, 
.......................... 

Semnătura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR .5. 
 

 
DECLARA ŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
 
 
 
 

 Subsemnatul......................................................................, reprezentant împuternicit al 
..........................................................................................................................,  
                    (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................................................................................................ 
                                                 (denumirea şi adresa autorităţii contractante)  
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
…………………………………………………………. 
 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 

Operator economic, 
(semnătura autorizată ) 

 
 
 
 

 
 

ANEXA 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nu

mele 
beneficiarului/

clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

executantului*) 

 
Preţul 
total al 

contractu
lui  

 
Procent 
executat  

% 

 
Perioad

a de 
derulare 

a 
contract
ului **) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 
1 
 

       



 
2 
 

       

 
..... 

 

       

 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
 

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

FORMULAR .6. 

                             Experienţa similară*) 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ……………….. 
 Numărul şi data contractului: ……………………… 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ......................................................................... 
 Adresa beneficiarului/clientului: ...........................................  
 Ţara: .....................................................  
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

• contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
• contractant asociat 
• subcontractant 



4. Valoarea contractului: 
 exprimată în moneda în care s-a 

încheiat contractul 
exprimată în echivalent 

Euro 
a) iniţială (la data semnării contractului: 
b) finală (la data finalizării contractului): 

……… 
……… 

……… 
……… 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: 
…………………………………………………………………………………… 

6. Durata de execuţie a lucrării (luni): 
a) contractată – termen PIF: ...........................  
b) efectiv realizată – PIF:      ..........................  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: ……………………………………………… 
7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: ………………... 
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: ………….. 
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu 

referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi 
categorii de lucrări prevăzute în contract: 
………………………………………………….. 

 
Candidat/ofertant, 

………………………………… 
(semnătura autorizată) 



FORMULAR. 7 

Recomandări privind calitatea lucrărilor executate 

 
     BENEFICIARUL LUCRĂRII                                                              
 …………………………………..  

   
 În legătură cu participarea …………………………………………………………, 
 (denumirea firmei constructoare) 
cu sediul în …………………., str. ………………………….. nr. ……., la licitaţii publice, ca 
urmare a colaborării şi derulării unor contracte de investiţii în domeniul construcţii-montaj, şi 
al instalaţiilor aferente acestora, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele: 
 
Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionată următoarele lucrări: 

Denumirea 
lucrării 

Contract 
nr./data 

Data începerii 
lucrării 

Data terminării 
lucrărilor 

Observaţii 

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
 
Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind: 
 
FOARTE BUN       BUN                SATISFĂCĂTOR               NESATISFĂCĂTOR 
 
În cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate: 
Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau 
totale de lucrări 

Total ……, 
din care 

rezolvat …. 

Observaţii şi precizări 
………… 
…………. 

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a 
contractantului, datorită încălcării normelor tehnice şi a 
legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor ………………………………. 
Recepţii amânate datorită nerespectării parametrilor de 
calitate 

(la terminarea lucrărilor şi/sau la recepţia finală) 
……………………………………………… 

Recepţii amânate datorită nerespectării parametrilor de 
calitate 

(la terminarea lucrărilor şi/sau la recepţia finală) 
……………………………………………… 

 
 
Alte precizări 

……………………………………………………………………………… ………… 
Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor 

înregistrate în cadrul unităţii noastre. 
 
  
 
 
 

CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI, 
Semnătura 



FORMULAR 8.  

 

 
DECLARA ŢIE 

privind serviciile similare 
 
Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________   
______________________________________________________________________,  

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie “  Proiectare şi 
execuţie lucrări de reabilitare termică a imobilului situat pe 
...............................................................” , şi ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate 

faptei de fals în declaraţii, că informaţiile privind serviciile similare prezentate în tabelul anexat sunt 
reale şi corecte. 

 
Data completării ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

(denumirea / numele şi sediul / adresa operatorului economic) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 



ANEXĂ LA FORMULARUL 8 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Data 
contractului  

Preţul 
contractului  

(lei, fără 
TVA) 

Beneficiar 
(numele şi 

adresa 
completă) 

Durata 
de 

realizare 

Scurtă 
descriere 
imobilului  

(aria 
desfăşurată, 
regimul de 
înălţime, 
număr de 

apartamente) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
Data completării __________________ 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 



FORMULAR .9  

 

Experienţa similară*) 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ……………….. 
 Numărul şi data contractului: ……………………… 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ......................................................................... 
 Adresa beneficiarului/clientului: ...........................................  
 Ţara: .....................................................  
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
 (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

• contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
• contractant asociat 
• subcontractant 

4. Valoarea contractului: 
 exprimată în moneda în care s-a 

încheiat contractul 
exprimată în echivalent 

Euro 
a) iniţială (la data semnării contractului: 
b) finală (la data finalizării contractului): 

……… 
……… 

……… 
……… 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: 
…………………………………………………………………………………… 

6. Durata de prestare (luni): 
a) contractată – termen PIF: ...........................  
b) efectiv realizată – PIF:      ..........................  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 
……………………………………………… 

7. Numărul şi data procesului-verbal de predare-primire al proiectului : ………………... 
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de predare-primire al 

proiectului: ………….. 
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, 

cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi 
categorii de lucrări prevăzute în contract: 
………………………………………………….. 

 
  
 
 
 

Candidat/ofertant, 
………………………………… 

(semnătura autorizată) 



FORMULAR. 10 
     
BENEFICIARUL  
…………………                                                            
 

Recomandări privind calitatea serviciilor prestate 

 
 
 În legătură cu participarea …………………………………………………………, 
 (denumirea firmei ) 
cu sediul în …………………., str. ………………………….. nr. ……., la licitaţii 
publice, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte de servicii, suntem în măsură 
de a face cunoscute următoarele: 
 
Numita societate a derulat cu firma mai sus menţionată următoarele contracte: 
Denumirea 
serviciului 

Contract 
nr./data 

Data începerii 
 

Data terminării 
 

Observaţii 

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
 
Apreciem calificativul serviciilor prestate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind: 
 
FOARTE BUN       BUN                SATISFĂCĂTOR               NESATISFĂCĂTOR 
 
În cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate: 
Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau 
totale ale proiectului 

Total ……, 
din care 

rezolvat …. 

Observaţii şi precizări 
………… 
…………. 

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a 
contractantului, datorită încălcării normelor tehnice şi a 
legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor ………………………………. 
Recepţii amânate datorită nerespectării parametrilor de 
calitate 

……………………………………………… 

Recepţii amânate datorită nerespectării parametrilor de 
calitate 

……………………………………………… 

Alte precizări 
……………………………………………………………………………… ………… 

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor 
înregistrate în cadrul unităţii noastre. 
 
 CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI, 
 Semnătura 



FORMULAR .11 
 

Obligaţii contractuale în desfăşurare 

 
 
 CONTRACTANT 
 …………………………. 
 (denumirea) 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de 
investiţii 

Contract încheiat 
(nr./lună/an) 
Beneficiarul 

Valoarea lucrării 
contractate sau în 

curs de 
contractare 

Coeficientul 
de 

actualizare 

Valoarea 
actualizată a 

lucrării 

Valoarea executată, 
reactualizată (până la 

luna anterioară 
deschiderii licitaţiei) 

Valoarea 
rămas
executat

  - mil. lei - - mil. lei - - mil. lei - - mil. lei - - mil. lei 

0 1 2 3 4 5 
A. 
1. 
2. 

Lucrări în curs de execuţie 
 
 
TOTAL A. 

    

B. 
1. 
2. 

Lucrări în curs de contractare 
 
 
TOTAL B. 

   x 
x 
x 
x 

TOTAL A + B     

 
  
 
 
 
 
Data completării:  
 

 
 

 
 

Operator Economic 
 

Semnatura 
………………………. 



FORMULAR .12. 
 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALA ŢIILE, ECHIPAMENTELE 
TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CORESPUNZ ĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCR ĂRI 
 

 Subsemnatul 
…………………………………………………………………………, reprezentant 
împuternicit al ................................................................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
în legatură cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 
               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
 
 

Operator economic, 
………… ………………. 

(semnătura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LISTA 
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de deţinere     
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(semnatura autorizată ) 
          

 
 

 
 
 
 
 



FORMULAR. 13  

 
 

DECLARA ŢIE 
privind personalul de specialitate 

care va răspunde de îndeplinirea contractului 
 
Subsemnatul, reprezentant al ______________________________________________   
______________________________________________________________________,  

 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie a serviciilor 

„...............................................................” , şi ţinând cont de prevederile legislaţiei penale 

aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoanele nominalizate în tabelul de mai jos vor răspunde 
de îndeplinirea contractului. 

 

Nume şi prenume 
Rol în 

îndeplinirea 
cotractului 

Studii 
Vechime în 
activitate 

    

    

    

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Scolii cu clasele I-VIII Visina cu privire la 
orice aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus. 

 
Data completării_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR VI.3. 
 

Scrisoare de granţie bancară pentru participarea cu ofertă la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
 
Către Scoala cu clasele I-VIII Visina, cu sediul 
................................................................................. 
 
 
   Cu privire la procedura de achiziţie “  ...............................................................” ,,noi 
........................................................................................................................................... 

 (denumirea băncii) 
având sediul înregistrat la ................................................................................................., 

(adresa băncii) 
ne obligăm faţă de Scoala cu clasele I-VIII Visina  să plătim suma de ................. lei la prima sa 
cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 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 ..................................................................................................................... 

(denumirea/numele) 
şi-a retras oferta în perioada de valabilitate 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 .... .  

(semnătură autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR VI.4. 
 

Grafic de îndeplinire a contractului 
 
 

Nr. 
crt. Activitate 

Durata 
(zile/luni/ani) 

1   

2   

3   

   
4   

 TOTAL CONTRACT  
 
 
 

Data completării_____________.2010 
 
 

 
 

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

(semnatura autorizată ) 

        



FORMULAR VI.5.1. 
 

Detalierea preţului ofertei 
 

 

Nr. 
crt. Categoria de documentaţie 

Valoare fără 
TVA 
euro 

Valoare fără 
TVA 
lei 

Valoare TVA 
lei 

Valoare cu 
TVA 
lei 

1      
 TOTAL CONTRACT     
 
 
Data completării____________.2010 
 
 
 

 
Operator economic, 

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

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR VI.5  

 
FORMULAR DE OFERT Ă 

 
Către Scoala cu clasele I-VIII Visina  
 
    Domnilor,  
   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
......................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să îndeplinim contractul privind “  ...............................................................” ,pentru 
preţul de ..................... lei (suma în litere şi în cifre), reprezentând ………………….. euro (suma 
în litere şi în cifre), în condiţiile specificate în documentaţia de atribuire şi în conformitate cu 
formularul anexat, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ................ lei (suma 
în litere şi în cifre). 
   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să respectăm 
termenele de realizare pentru fiecare activitate, în conformitate cu graficul de îndeplinire a 
contractului prezentat, în .... ............................ zile, (durata în litere şi cifre), din care: 

durata de elaborare a documentaţiilor tehnice .................... zile, (durata în litere şi 
cifre) 
durata de execuţie a lucrărilor .............................................zile, (durata în litere şi 
cifre) 

   3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în 
litere şi cifre), respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  
   4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi.  
   5. Precizăm că:  
    [   ] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă";  
     [   ] nu depunem ofertă alternativă.  
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)  
   6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire.  
   7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă acesta nu este 
temeinic justificat sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.  
 
    Data …../…../……..  
 
   . ........................, (semnătură), în calitate de ....................., legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 
 
 
 
 

 



Anexa la formularul de ofertă 
 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractanţi …………….. (% din preţul total ofertat) 

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 
forma: 
În cuantum de: 

…………….. 
…………….. (% din preţul total ofertat) 

3. Perioada de garanţie acordată lucrării 
…………….. luni calendaristice 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data 
primirii ordinului de începere a lucrărilor până 
la data începerii execuţiei) …………….. zile calendaristice 

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

6. Penalizări pentru întârzieri la termene 
intermediare şi la termenul final de execuţie …………….. 

(% din valoarea care trebuia să fie 
realizată) 

7. Limita maximă a penalizărilor 
…………….. (% din preţul total ofertat) 

8. Limita minimă a asigurărilor 
…………….. (% din preţul total ofertat) 

9. Perioada medie de remediere a defectelor 
…………….. zile calendaristice 

1

0. 

Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de 
plată lunare (garanţii, avansuri, etc.) 

…………….. (% din situaţiile de plată lunare) 
 
 
 
 Ofertant, 
 ………………………………… 
 (semnătura autorizată) 
 

 
 


