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FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 
I.a. Autoritate contractanta 
 
Denumire PRIMARIA COMUNEI VETRISOAIA 
Adresa: localitatea, Vetrisoaia,comuna Vetrisoaia, jud. Vaslui 
Localitate: Vetrisoaia Cod Postal:  

737570 
Tara: ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
 
Puiu Vasile 

 
Telefon: 0235/432003 
 
 

E-mail:  primariavetrisoaia@yahoo.com Fax: 0235/432016 
Adresa/ele de internet( daca este cazul): 
Adresa autoritatii contractante: Comuna Vetrisoaia , judetul Vaslui  
 
I.b Principala activitate sau activitati ale autori tatii contractante 
 
□ ministere ori alte autoritati publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local agentii nationale       
X  autoritati locale 
□ alte institutii guvernate de legea publica 
□  institutie europeana/ organizatie 
internationala 
□  altele( specificati): unitate şcolară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
X  servicii publice locale 
□ aparare 
□ ordine publica/siguranta nationala 
□  mediu 
□ afaceri economico-financiare 
□ sanatate 
□ constructii si amenajari teritoriale 
□  protectie sociala 
□  recreere, cultura si religie 
    educatie 
□  activitati relevante  
                   □  energie  
                   □  apa  
                   □   posta  
                   □   transport 
□ altele (specificati): servicii generale de 
administraţie publică 

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante  da □   
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                            nu    X 
Alte informatii si/sau clarificari  pot fi obtinute: 
 
 

X la adresa mai sus mentionata 
□ altele: (adresa/fax/interval orar) 

 
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari 
Data 17.05.2010 ora limita 16  adresa:Vetrisoaia, ,judeţul Vaslui, tel/fax 0235/432003 
................................ 
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 28.05.2010 
 
Ic) Cai de atac  
Eventualele contestatii se pot depune: 
    - fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; 
    - fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta. 
 



Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor                                  

Adresa:Str.Stavropoleos nr. 6, sector 3  

Localitate:Bucureşti Cod postal:  030084   Tara:România 

E-mail:office@cnsc.ro Telefon: 0213104641  

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax:0213104642 

Denumirea CURTEA DE APEL IAŞI 

Adresa:Str. Anastasie Panu nr.25 bis  

Localitate: Iaşi Cod postal: 700024       Tara: România                    

E-mail: curteapel-iasi@just.ro Telefon: 0232/260600                                            

Adresa internet:                       Fax: 0232/255907                                                

Denumirea :TRIBUNALUL VASLUI 

Adresa:Str. ing.Badea Romeo  nr.13  

Localitate: Vaslui Cod postal: 730138       Tara: România                    

E-mail:vmoldova@just.ro Telefon: 0235/311032                                           

Adresa internet:                       Fax: 0235/312432                                               

 
    I.d. Sursa de finantare : 
Se specifica sursele de finantare ale   
contractului ce urmeaza a fi atribuit:              
Bugetul local 
Bugetul Consolidat al Statului  

Dupa caz, proiect/program finantat din   
fonduri comunitare da □         nu  X 
 
Daca DA, faceti referire la proiect/program  

 
 
  II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
  
 II.1. Descriere 
II.1.1) Denumire contract:  Proiectare şi execu ţie investi ţie  
„Baza sportiva cu teren de fotbal omologabil tip I,  comuna Vetrisoaia, jude ţul Vaslui” 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 
(a) Lucrări                              X  
    

(b) Produse               □     (c) Servicii                          □ 
 

Execuţie                                 □ 
Proiectare şi execuţie            X  
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                           □ 

Cumpărare                □             
Leasing                      □         
Închiriere                    □  
Cumparare in rate      □ 
 

Categoria serviciului     
  2A □ 
  2B □ 
(Se specifica din care categorie  
de servicii apartine obiectul 
contractului fie din Anexa A, 
fie din Anexa 2B)             

Principala locatie a lucrarii    
 Vetrisoaia, comuna Vetrisoaia 
Cod  CPV           
45212224-2 
71322000-1 

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

Principalul loc de prestare 
 
 
Cod   CPV   
 □□□□□□□□          
    

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
Contract de achiziţie publică: X                       
Încheierea unui acord cadru   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica  



Ani    □□               maxim 9 (noua) luni de la atribuirea contractului   
sau 
Incepand cu      □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)  NU ESTE CAZUL  
 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori  nr. □□□ 
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

 
Acordul cadru cu un singur operator           □ 

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

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

II.1.6) Divizare pe loturi                                                                            da □       nu X 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi 

 
   II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU X 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
 
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari  
 -Proiecte ( PT,DE , CS , verificare specialitati , documentatii de avize si acorduri etc) 
- Constructie Baza sportiva cu teren de fotbal omologabil tip I  
- Organizare santier 
 
II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                     da □      nu X 
Daca exista, descrierea acestor optiuni:  
 
 
 
III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI  
 
III.1 Alte conditii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(daca DA scurta descriere ) 
III.1.2. Altele  
(daca DA, descrieti) 

       
 
       DA   □                                   NU X 
 
        DA  □                                   NU X 

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectata 
Licitatie deschisa                                      
Licitatie restransa                                      □ 
Licitatie restransa   accelerata                  □ 
Dialog competitiv                                       □ 

Negociere cu anunt de participare            □   
Negociere fara anunt de participare          □                                                 
Cerere de oferta                                       X 
Concurs de solutii                                     □ 

  
IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  X  

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica 
 



IV.3.) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice – OUG 34/2006; 
HG 925 /2006, dupa caz, alte acte normative( vezi www.anrmap.ro) 
Legislatia aplicata este legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice  

• OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 418/15. 05.2006 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006,  publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006 ; 

• HG 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea 
contractelor de achiziţie publică  din OUG 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicate 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordinul nr. 155/02.10.2006 al Preşedintelui ANRMAP pentru aprobarea Ghidului pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică. 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
 
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantul ui 
Declaratii privind eligibilitatea  
Solicitat   X         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: Se completeaz ă Formularul 3 (în 
cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să 
prezinte acest formular) Lipsa acestui formular 
conduce la descalificarea ofertantului. 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile 
articolului 181 din ordonanta OUG 34/2006 
           Solicitat   X         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie:  
Se completeaz ă Formularul 4 
(în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să 
prezinte acest formular) Lipsa acestui formular 
conduce la descalificarea ofertantului. 

Certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exicibile de plată 
           Solicitat   X         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie:  
Certificatele constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor de 
stat, inclusiv cele locale precum şi a contribuţiei pentru 
asigurările sociale de stat şi asigurări de accidente de 
muncă şi boli profesionale (în conformitate cu HG 
2269/09.12.2004) care să ateste că firma ofertantă nu 
se înregistrează cu datorii, valabilă la data depunerii 
ofertelor şă/sau orice alte formulare tip-eliberate de 
autorităţile competente din ţara în care ofertantul este 
rezident; ofertanţii pot ridica certificatele şi pot obţine 
informaţii cu privire la impozite şi taxe de la Primăriile 
sectoarelor de care ţin şi Administraţia Financiară. 
Certificatele constatatoare se vor în original sau copie 
legalizată; 
(în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să 
prezinte aceste certificate). Lipsa acestor certificate in 
forma solicitata conduce la descalificarea ofertantului. 

 
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profes ionale (inregistrare) 

Persoane juridice/fizice romane Cerinta obligatorie:  
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului de 
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie  naţională 
sau teritorială din care sa reiasa codul CAEN pentru 
tipul de activitati ce face obiectul contractului 
(construcţii şi proiectare) 
- Certificatul de înregistrare, valabil la data depunerii 
ofertei (în cazul unei asocieri fiecare asociat este 
obligat să prezinte acest formular). 
(în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să 
prezinte aceste certificate). Lipsa acestor certificate in 
forma solicitata conduce la descalificarea ofertantului 
 

Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o 



forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din 
punct de vedere profesional în conformitate cu 
prevederile legale din tara în care ofertantul este 
rezident, precum şi un Certificat de Rezidenţă Fiscală 
(evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 
calendaristic în curs. 

V. 3.) Situatia  economico-financiara                                    
Informatii privind  situatia economico-

financiara  
  

Solicitat X                          Nesolicitat □ 

Cerin ţă obligatorie: 
Se vor precizeaza ce informatii trebuie prezentate cu privire 
la: 

- rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani 
- declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani 

1. Informaţii generale Formular 5 
2.Se va prezenta Bilan ţul contabil şi Contul de profit şi 
pierderi pe anul 2008, 2009 si 2010  vizat şi înregistrat de 
organele competente. 
3. Se va prezenta cifra medie de afacere pe ultimii 3 ani, 
care trebuie să fie mai mare sau egală cu 3.000.000  lei 
(excusiv TVA) 
Ofertantul trebuie să completeze Formular 6 din secţiunea 
formulare (în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat 
să prezinte acest formular). Lipsa acestui formular conduce 
la descalificarea ofertantului. 
4. Se va prezenta cifra medie de afacere din activitatea de 
proiectare pe ultimii 3 ani, care trebuie să fie mai mare sau 
egală cu 50.000  lei (excusiv TVA) 
 

Solvabilitate Cerin ţă obligatorie: 
Solvabilitatea medie pe ultimii 3 ani să fie mai mare de 30  
(în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să 
îndeplinească această condiţie).  
În conformitate cu HG 834/2009 autoritatea contractantă nu 
poate garanta că plăţile se vor face la o perioadă mai mică 
de 60 de zile de la data facturării. 

Lichiditate generală 
(Active circulante/datorii curente x 100) 
Solicitat X                          Nesolicitat □ 

Cerin ţă obligatorie: 
Lichiditatea generală medie pe ultimii 3 ani să fie mai mare 
de 100 
(în cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să 
îndeplinească această condiţie). ). 
În conformitate cu HG 834/2009 autoritatea contractantă nu 
poate garanta că plăţile se vor face la o perioadă mai mică 
de 60 de zile de la data facturării. 

V.4.) Capacitatea tehnica si profesionala 
Lista principale lucrări în ultimii 5 ani 
 Solicitat X                          Nesolicitat □ 

Cerin ţă obligatorie:  
Ofertantul trebuie să prezinte o lista a principalelor lucrari 
executate in ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie să completeze 
Formular 8  Lipsa acestui formular conduce la 
descalificarea ofertantului 

Lista de experienţă similară 
 Solicitat X                          Nesolicitat □ 

Cerin ţă obligatorie: 
1. Ofertantul trebuie să prezinte o listă a lucrărilor 

similare executate în ultimii 3 ani, însoţită de 
certificări de bună execuţie pentru cele mai 
importante lucrări şi care vor conţine valori, 
perioada şi locul execuţiei lucrărilor. Ofertantul 
trebuie să prezinte cel puţin trei contracte de lucrări 
similare din care un contract (exclusiv TVA) 
îndeplinit şi finalizat în România în valoare de 
1.000.000 lei .    

2. Ofertantul trebuie să prezinte o listă a serviciilor de 
proiectare similare executate în ultimii 3 ani, insotita 
de certificari de buna executie pentru cele mai 
importante servicii si care vor contine valori , 
perioada si locul executiei serviciilor de proiectare. 



Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin 3 contracte 
de servicii similare din care 1 contract(exclusiv 
TVA) indeplinit si finalizat in Romania in valoare de 
minim 50.000 lei.  

 Cerin ţă obligatorie:  
Lucrărilor executate prezentate ca experienta similara vor fi 
însoţite de copii ale proceselor verbale la terminarea 
lucrărilor şi contractelor de lucrări – se va completa Fişa 
privind experienţa similară Formular 9.  Lipsa acestor 
formulare conduce la descalificarea ofertantului. 

Declaraţie privind echipamentele tehnice, 
utilaje, instalaţii 
 Solicitat X                          Nesolicitat □ 

Cerin ţă obligatorie:  
- Lista echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de 
transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care 
ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea 
contractului.  
Ofertantul trebuie sa aiba in proprietate sau inchiriere: 
utilaje pentru transport materiale (autobasculante ), utilaje 
pentru sapat(buldoexcavator) ,automacara, statie preparare 
beton . 
Rotopercutante,vibrator beton,compactor. 
Dovada inregistrarii ca mijloc fix sau copie contract inchiriere 
pentru utilajele de mai sus. 
In cazul dotarilor tehnice ce se asigura de la alti agenti 
economici se va prezenta si acceptul acestora. 
Cerinţă minină: 
Se vor prezenta toate mijloacele tehnice necesare care 
rezulta din tehnologia impusa conform caietului de sarcini, 
avand caracteristici tehnico-functionale adecvate  
Se completează Formular 11.  Lipsa acestui formular 
conduce la descalificarea ofertantului. 

Informaţii privind personalul tehnic de 
specialitae şi de asaigurarea calităţii 
 Solicitat X                          Nesolicitat □ 

Cerin ţă obligatorie:  
Ofertantul trebuie să prezinte informaţii referitoare la modul 
de organizare şi personal, astfel: 
-completare Formular 12  Lipsa acestui formular conduce la 
descalificarea ofertantului. 
-lista personalului responsabil-„cheie” care va fi angajat în 
cadrul contractului, şef şantier, RTE, CQ, Sef proiect, 
Arhitect. 
-autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă ca 
operatorul economic să aibă angajat sau colaborator(prin 
contract de colaborare)a unui responsabil tehnic cu 
execu ţia atestat inclusiv legitimaţie cu valabilitate la zi, 
precum şi controlor de calitate (CQ) atestat si arhitect (se 
vor prezenta documentele aferente). 
- Declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic 
prin care indică faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de 
obliga ţiile referitoare la condi ţiile de munc ă şi protec ţia 
muncii  care sunt în vigoare la nivel national şi care trebuie 
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului, conform 
Formularului 18.  Lipsa acestui formular conduce la 
descalificarea ofertantului 
-Pentru persoanele prezentate se vor prezenta CV-uri. 

Informatii privind subcontractantii 
Solicitat X                          Nesolicitat □ 

 

Autoritatea contractantă solicită declararea Subcontractanţilor. 
În cazul subcontractării ofertanţi au obligaţia de a prezenta 
subcontractanţii ,procentul în care subcontracteaza ,capitalul 
majoritar  (românesc sau străin) pentru fiecare subcontractant, 
acordul de subcontractare. 
În această situaţie se solicită completarea Formularului 14  Lipsa 
acestui formular conduce la descalificarea ofertantului. 
Subcontractanţii vor prezenta documentele de calificare cerute la 
punctele V.1, V.2, V.3. 
Subcontractantii trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii de 
calificare ca şi ofertantul principal indiferent de procentul de 
subcontractare.  



In cazul asocierilor intre mai mulţi ofertanţi se va prezenta acordul 
de asociere, care, in cazul in care oferta este desemnată 
câştigătoare se va face legalizarea acestuia şi va fi prezentat 
beneficiarului. 

V.5.) Standarde de asigurare a calităţii  
Solicitat X                          Nesolicitat □ 

 

Cerin ţă obligatorie: 
-Dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere şi de 
asigurare a calităţii lucrărilor. 
-Deţinerea unui laborator autorizat de grad B. 
-Documente emise de organisme naţionale sau internaţionale 
acreditate care confirmă sistemul de management al calităţii 
firmelor ofertante, respectiv ISO 9001/2001 sau echivalent în 
copie legalizat ă. 

V.6.) Standarde de protecţia mediului  
Solicitat X                          Nesolicitat □ 

 

Cerin ţă obligatorie: 
-Documente emise de organisme naţionale sau internaţionale 
acreditate care confirmă sistemul de management al calităţii 
firmelor ofertante, respectiv ISO 14001 sau echivalent în copie 
legalizat ă. 

V.7.) Condiţii de muncă şi protecţia muncii  
Solicitat X                          Nesolicitat □ 

 

Cerin ţă obligatorie: 
-Documente emise de organisme naţionale sau internaţionale 
acreditate care confirmă sistemul de management al calităţii 
firmelor ofertante, respectiv ISO 18001 sau echivalent în copie 
legalizat ă. 

 
NOTĂ: 
Neprezentarea documentelor menţionate mai sus în cadrul ofertelor sau în termenul solicitat de comisia de 
evaluare, prezentarea incompletă a acestora sau într-o formă care nu respectă condiţiile minime prevăzute în 
documentaţia de atribuire, atrage descalificarea. 
Aten ţie ! Ofertantul care nu  îndeplineşte în totalitate cerinţele impuse la punctul V. CRITERII DE 
CALIFICARE SI SELECŢIE, va fi exclus.  
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Se precizeaza limba romana si/sau o alta limba de 

circulatie internationala  
• ROMÂNĂ 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca 
fiind suficienta pentru finalizarea intr-o perioada 
rezonabila  necesara evaluarii si semnarii 
contractului. 

• 90 zile 
VI.3) Garantie de participare 
Solicitat X                        Nesolicitat □ 

Daca se solicita se va preciza: 
- Cuantumul garantiei de participare -  o suma fixa 
egala cu max. cu 2 % din Val. estimata a contractului 
ce urmeaza a fi atribuit 
- Perioada de valabilitate a garantiei pentru 
participare care trebuie sa fie cel putin egala cu  
perioada de valabilitate a ofertei  
- forma de constituire a garantiei de participare care 
va fi acceptata : 
-Scrisoare de garantie bancaracare se prezinta in 
original in cuantumul si pentru perioada de 
valabilitate a ofertei , situatie in care se va folosi 
formularul Scrisoare de garantie bancara de 
participare- formular 2 din sectiunea FORMULARE 
a documentatiei de atribuire  
-ordin de plata ( cod fiscal 4627330, cont 
RO34TREZ6585006XXX001524 deschis la 
Trezoreria Husi) , confirmat (certificat ) de catre 
banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor 
-fila CEC confirmata (certificata ) de catre banca 
emitenta pana la data deschiderii ofertelor 
-sume in numerar depuse la caseria Consiliului Local 
Vetrisoaia 

  
 



In cazul scrisorii de garantie bancara – se precizeaza 
completarea acesteia conform formularului 2 . 

• Garan ţia de participare este 10.000 lei 
VI.4)  Perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare 

• Perioada de valabilitate a garanţiei de 
participare este 90 zile  egala cu  perioada de 
valabilitate a ofertei 

• Garantia de participare se eliberează după 
semnarea contractuluii 

VI.5)  Modul de constituire a garanţiei de 
participare 

Se poate constitui astfel: 
• Scrisoare de garanţie bancară emisă de o 

bancă din România –formular 2 în original 
• Depunere în numerar la casieria Autorităţii 

Contractante 
• Filă CEC certificată de banca emitentă ce 

specifica destinaţia respectivei garanţii. 
•••• Ordin de plata în contul Autorităţii 

Contractante cu confirmarea intrării in cont a 
garanţiei la data deschiderii ofertelor. 

VI.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice Cerin ţă obligatorie: 
Executantul va prezenta Programul de asigurare a 
calităţii care va trebui să cuprindă:  
-Deschiderea sistemului calităţii aplicat la lucrare, 
inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente 
sistemului calităţii; Planul de control si verificari. 
-Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a 
principalelor categorii de lucrări privind realizarea 
obiectivului şi planul de control al calitaţii, verificări şi 
încercări; 
-Laborator autorizat pentru gradul B. 
-Prezentarea proiectului tehnic la nivel de PTH 
(memorii, caiete de sarcini si planse) 

VI.7) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Autoritatea contractantă solicită prezentarea 
următoarelor formulare: 
-Formularul de ofertă - formularul 20 , din Secţiunea 
IV însoţită de: 
-Anexă la formularul de ofertă-formularul 21, 
- Graficului de executie – formular 22, 
-Propunerea financiară va fi însoţită de Formularele 
C2, C3, C5, C6, C7, C8,C9,C11 
- Propunerea financiară va fi însoţită de Contractul 
semnat şi ştampilat pe fiecare pagină în parte, ce va 
conţine şi eventualele obiecţiuni. 
 

VI.8) Data pentru care se determină echivalenţa 
leu/euro 

Cursul de referinţă pentru compararea ofertelor 
financiare este cursul comunicat de  
BNR în ziua de 20.04.2010 Euro = 4,1597  lei  

 
VI.9) Modul Prezentarea ofertei 
 

1.Oferta se depune la PRIMARIA COMUNEI VETRISOAIA , judeţul 
Vaslui 
2.Data limita pentru depunerea ofertei este:  
01.06.2010 ora 12  

3. Ofertantul trebuie s ă sigileze originalul şi copiile în plicuri 
separate, marcând corespunz ător plicurile cu “ORIGINAL” şi, 
respectiv, “COPIE”. 

 Fiecare din aceste plicuri va con ţine propunerea tehnic ă şi 
propunerea financiar ă. 

Atât originalul cât şi copiile Ofertei vor fi îndosariate şi numerotate; 
documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală 
neradiabilă. 

Documentele emise de instituţie/organele oficiale abilitate în acest 



sens trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

Plicurile marcate “ORIGINAL“ şi “COPIE” trebuie să fie 
inscripţionate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta 
respectiva este declarată întârziată sau nu este însoţită de garanţia 
de participare. Aceste plicuri se vor introduce într-un plic exterior 
(sau colet) închis corespunzător şi netransparent. Plicul exterior 
(sau coletul) trebuie să fie inscripţionat cu adresa Autorităţii 
Contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA  01.06.2010 ora 14  

Scrisoarea de înaintare (formular 1)                                       
Garan ţia de participare (formular 2 şi împuternicirea de 
participare la licita ţie a reprezentantului ofertantului  vor fi 
ataşate la plicul exterior (sau pe colet).  
Data şi ora prezentării documentelor la Autoritatea Contractantă vor 
fi înscrise pe scrisoarea de înaintare de către Registratura 
autorităţii. Garanţia bancară de participare trebuie să ajungă la 
Autoritate înainte de ora de începere a şedinţei de deschidere a 
ofertelor (în cazul în care nu există un reprezentant) sau va fi 
prezentată de către reprezentantul ofertantului la începerea şedinţei 
de deschidere a ofertelor.  
Oferta se poate modifica sau retrage până la data limita de 
depunere a ofertelor. 
Ofertele care au fost depuse după ziua si ora limită de depunere 
sau au fost depuse în alt loc decat adresa indicată in fişa de date a 
achiziţiei se returnează nedeschise ofertantului. 
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-şi modifica oferta 
dupa expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub 
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică şi pierderea garanţiei pentru 
participare. 

VI.10) Deschiderea ofertelor  Data, ora si locul deschiderii ofertelor 
01.06.2010 ora 14, la Primaria Comunei Vetrisoaia , judeţul Vaslui 
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere:  
-participanţii care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor trebuie să 
aibă împuternicire din partea ofertantultui, semnatar al 
documentaţiei şi copie dup ă BI/CI. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VII.1) Pretul cel mai scazut                                                 Solicitat  X         Nesolicitat  □ 
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta d.p.d.v. economic         Solicitat           Nesolicitat  □ 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI -CADRU  
 
VIII.1) Ajustarea  pretului Contractului  
                         DA    □     NU      X 

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului 
contractului 

VIII.2). Garantia de buna executie a 
Contractului           
 
                         DA   X     NU     □ 

Daca DA, se vor preciza: 
-cuantumul garantiei de buna executie exprimata 
procentual– Cuantumul garan ţiei de bun ă execu ţie 
exprimat procentual este de 5% din valoarea total ă a 
contractului f ără TVA 
-modul de constituire a garantie de buna executie  
Garan ţia de bun ă execu ţie poate fi constituit ă sub 
forma: 

• Scrisoare de garanţie bancară emisă pentru 
autoritatea contractantă în maxim 10 zile de la 
semnarea contractului cu perioada de valabilitate 
de 12 luni. Formularul 17 - Secţiunea IV Formulare 

• Reţineri succesive din plata cuvenită pentru 
facturile parţiale. În acest caz contractantul are 



obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
autorităţii contractante, la o banca agreată de 
ambele părţi. Pe parcursul îndeplinirii contractului, 
autoritatea contractantă urmează să alimenteze 
acest cont prin reţineri din sumele datorate şi 
cuvenite contractantului până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie în 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei. Autoritatea contractanta va dispune ca 
banca să înştiinţeze contractantul de vărsământul 
efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel 
deschis este purtător de dobândă în favoarea 
contractantului.Suma iniţială care se depune nu 
trebuie să fie mai mică de 0.5% din preţul 
contractului 

• Garantia de buna executie se eliberează  în cazul 
contractelor de lucrări,  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 finală pot fi întocmite 
şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din 
punct de vedere fizic şi funcţional. 
      conform art.92(4)din HG 925         

  
IX. ALTE DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII SOLICITATE 
IX.1. Obligaţii contractuale în desfăşurare  
                          

Autoritatea contractantă solicită prezentarea 
următoarelor documente 
-obligaţii contractuale în desfăşurare completând 
Formularul 7 din Secţiunea IV Formulare 

IX 2.  Formularul contractului de lucrării 
 
          

 Contract de lucr ări  , însuşit de reprezentantul 
ofertantului, împuternicit să semneze oferta şi să 
angajeze ofertantul în procedura de achiziţie pentru 
atribuirea contractului respectiv Formularul din 
Secţiunea V- Clauze contractuale  
“Contract de lucrării” Lipsa acestui formular conduce 
la descalificarea ofertantului. 

IX 3. Calitatea de participant la procedură Autoritatea contractantă solicită prezentarea 
următorului document  
Declaraţia privind calitatea de participant la 
procedură conform Formular 16  din Secţiunea IV 
Formulare Lipsa acestui formular conduce la 
descalificarea ofertantului. 

Preciz ări:  
În caz de neprezentare a documentului la care este prevăzută „Cerin ţa obligatorie”  nu este permisă 
completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului. 



Aprob, 
Conducatorul instituţiei, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea III– Caietul de sarcini  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Caietul de sarcini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se va ataşa caietul de sarcini ce face parte integrant ă documenta ţia pentru elaborarea 
şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerin ţelor pe baza c ărora se elaboreaz ă de 
către fiecare ofertant propunerea tehnic ă. 
 Caietul de sarcini cuprinde elementele caracterist ice ale lucr ării ce urmeaz ă a fi 
executate şi care const ă în stabilirea m ăsurilor în scopul construirii obiectivului: 

 
 
 
 
 
 

Proiectare şi execuţie investiţie  
„Baza sportiva cu teren de fotbal omologabil tip I, 

comuna Vetrisoaia, judeţul Vaslui” 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 



Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică.  
 Obiectul acestei achiziţii publice de lucrări, cuprinzând atât proiectarea cât şi execuţia de 
lucrări, îl constituie realizarea unei BAZE SPORTIVE CU TEREN DE FOTBAL TIP I în comuna 
Vetrisoaia,  în vederea împlementării pe plan local al Programul naţional de dezvoltare a 
infrastructurii sportive .Acest obiectiv are rolul de a oferi posibilităţi multiple de organizare şi 
derulare a unor evenimente sportive, prin întrunirea unei  game largi de condiţii  speciale pentru 
practicarea diferitelor discipline sportive 
 
 Date tehnice 
 
Conform celor cuprinse în Studiu de fezabilitate tip, obiectul achiziţiei cuprinde realizarea bazei 
sportive propriu-zise concomitent cu clădirea vestiarelor, dotată cu toate utilităţile necesare. 
Prevederile tehnice ale Studiului de fezabilitate fiind obligatorii de respectat pentru fiecare ofertant, 
acesta se va pune la dispoziţia ofertanţilor care cumpără documentaţia de atribuire. 
Soluţia tehnică aprobată la faza SF nu poate fi modificată de către ofertant la elaborarea 
documentaţiei de proiectare şi la execuţia lucrărilor. 
 
 
Prin prezenta achiziţie se solicită:  
 
LOTUL I –elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, documentatii pentru 
obtinerea avizelor si acordurilor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si asistenta 
tehnica din partea proiectantului pe perioada implementarii proiectului 
LOTUL II – Execu ţia lucrărilor de construcţii în baza proiectelor elaborate. 
 
Memoriile tehnice de specialitate, caietele de sarcini, instrucţiunile de  exploatare a instalaţiilor, 
cantităţile de lucrări necesare a fi executate vor fi prezentate în proiectul tehnic elaborat de proiectant 
şi formează ansamblul cerinţelor tehnice faţă de ofertantul constructor. 
 
Corespondenţa cu sistemul de grupare din Nomenclatorul CPV: pentru proiectare :cod 71322000-1 
: servicii de proiectare tehnica pentru construirea de lucrari publice ; –  pentru execuţie : COD 
CPV: 45212224-2  : lucrări de construcţii de stadioane 
 
Studiul de fezabilitate aprobat, se ataşează la prezentul caiet de sarcini şi constituie parte 
integrantă a acestuia 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea IV – Formulare 
 

 
Fiecare candidat/ofertant care participa, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute în 
cadrul acestei sectiuni, completate în mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.  

 
 



 
 

Formular 1 
 

OFERTANTUL 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. _____/_____________ 

 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 

Către ________________________________________________ 
        (denumirea autorităţii contractante si adresa completă) 

 
 
 
 Ca urmare a anunţului de participare apărute in SEAP, nr. ______ din _______________ 

(ziua/luna/anul) privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului 

______________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie 

publică) noi _________________________ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, 

următoarele: 

1. Documentul _____________________ (tipul, seria/numărul, emitent) privind garanţia 
pentru participare, in cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi un număr de _____ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta; 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si vă satisface cerinţele. 

 
 
Data completării _________________     
 

Cu stimă, 
 

Ofertant, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 2 

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

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a 

contractului de achizitie publica 
 
 
    Catre ....................................................... 
          (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de 
achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la 
.................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de ....................................... 
(denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in litere si in cifre), la prima 
sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia 
ca in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din 
cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
    a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a 
acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu 
a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a 
refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 
    Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... . 
 
    Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul .... . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



    Formular 3 
 
      Operator economic 
    ......................................... 
      (denumirea/numele) 
 
                                                   
 
 
 
 
                                                    DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din 
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia 
prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru 
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………….. 
 
 
     Data completarii .............                     Operator economic, 
                                                    ................................ 
                                                        (semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular 4 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARATIE 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formular 5 

  



CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ 

 (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 

       (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 

                                (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 

 
 
 
 
 
 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 6 

  
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

 Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
_________________________________________________________________________ 
                                     Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 
           Anul                      la 31 decembrie                                        la 31 decembrie 
                                            ( lei)                                                  (echivalent euro) 
_________________________________________________________________________ 
 1. 
_________________________________________________________________________ 
 2. 
_________________________________________________________________________ 
 3. 
_________________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Solvabilitatea patrimonială (capital/total pasiv x 100): 
 
 
 
 
3. Lichiditatea generală (active circulante/datorii curente x 100): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        



 
 
 
 

Formular 8 
Operator economic 

    _________________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 

 
DECLARATIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN UL TIMII 5 ANI 
 
 
 
 

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

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

                                             (semnatura autorizata) 
                                     
 
 
 
 
 

                                               
 

 
 



 

   

 

 
 
 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/nu
mele 

Beneficiarului/
Clientului 

Adresa 

Calitatea 
executan

tului* 

Pretul total 
al 

contractului 

Procent 
executat 

% 

Perioada 
de 

derulare 
a 

contract
ului** 

 1 2 3 4 5 6 8 
1. 
 

       

2. 
 

       

... 
 

       

 
 

       

 
 
                                                           

Operator economic, 
 

        
(semnatura 
autorizata) 

 
 
 



 

  
 

 

                                                                                                                                 Formular 9  
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 

EXPERIENTA SIMILARA*1) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro*2) 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 

solutionare: ___________________________. 

6. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta 

similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor 

capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: _____________________________. 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
 

 

------------ 
1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin 

prezentarea contractului respectiv. 

2*)Pentru contractele incheiate inainte de anul 1999 valoarea contractului se exprima in echivalent dolari S.U.A. 



 

  
 

 

                     
 

 Formular 11 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHN ICE DE CARE 

DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA COR ESPUNZATOARE 
A CONTRACTULUI DE LUCRARI 

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

 
Operator economic, 

........................ 
 (semnatura autorizat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 

 
 
 
                                      LISTA 
       cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice 
 

Forma de detinere Nr. 
Crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/ 

instalatie 

U.M. Cantitate 
Proprietate In chirie 

1. 
 

     

2. 
 

     

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





 

  
 

 

 
 

Formular 12 
 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT SI 

AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat         
            

   

Din care personal de conducere 
      

   

 
(In cazul solicitarii) 
    Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil 
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completarii ................... 
 

 
                                               Operator economic, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
Formular 14 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEP LINITE 

DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 
acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa 
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 
 
 
 
 
                                                     Operator economic, 
                                                  ........................ 
                                                   (semnatura autorizata) 
 
 



 

   

 

             
                                   
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt. 

 
Denumire subcontractant 

 
Parte/partile din contract ce urmeaza a 

fi subcontractate 

 
Acord 

subcontractor 
cu specimen de 

semnatura 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

    



 

   

 

 
   Formular 16 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, 
ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza 
procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul 
CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii 
contractante), particip si depun oferta: 
    [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul 
derularii contractului de achizitie publica. 
 
    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si 
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu 
activitatea noastra. 

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

                                             (semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 

 
Formular 17 

 
        Banca 
   ............................ 
        (denumirea) 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
 
 
     Catre ........................................................... 
            (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului), incheiat 
intre ......................, in calitate de contractant, si ........................, in calitate de achizitor, ne 
obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de 
..................., reprezentand ..............% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de 
acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin 
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus 
mentionat. 
    Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din 
partea achizitorului sau a contractantului. 
    Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................ 
    In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a 
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi 
pierde valabilitatea. 
 
    Parafata de Banca ............ in ziua .......... luna .......... anul ......... 
 
 
 
 

(semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 

Formular 18 

 

                             DECLARAŢIE 

 referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
 
 
 

1.Subsemnatul, …………………….. reprezentant împuternicit al ….  …………………….. 
cu sediul în …………….., judeţul ……………….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obliga ţiile 
referitoare la condi ţiile de munc ă şi protec ţia muncii .  

    
2.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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice documente şi informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

 
4.Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………….. 
 

Data completării :  …………………… 
 
 
 
 

                                     Ofertant                   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
  Formular 20 

 
    Operator economic 
    ................... 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
    Catre ............................................................. 
           (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam ...................... (denumirea lucrarii), 
pentru suma de ..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa 
receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ................ (suma 
in litere si in cifre). 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem 
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in 
conformitate cu graficul de executie anexat, in ............... (perioada in litere si in cifre). 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in 
litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie 
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna 
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
    5. Precizam ca: 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
    |_| nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 
 
    Data .../.../... 
    ........................., (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta 
pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 

 
                                                                                 Formular 21 

 

             ANEXA LA FORMULARUL DE OFERT Ă 
 
 
 

Achiziţie de lucrări: 
 

………………………………….. 
 
 
 

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

2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită 
sub forma: retineri succesive din situaţiile de  
plată în cuantum de:    …………. (% din preţul total ofertat) 

3. Perioada de garanţie de bună execuţie ……….. .. 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 ………….…… (% din valoarea care      
       intermediare şi la termenul final de execuţie                              trebuie 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 
10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile  

de plată lunare (garanţii, avansuri etc.)                 ……..….. (% din situaţiile de plată lunare) 
 
 

 
Ofertant, 

_______________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                     Formular  22 
 
    Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele)  
                                                        
 
 

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR 
 
 
 

 
Anul I 

Luna 

Nr. 
Crt. 

Lucrare / grupa de 
obiecte / denumire 
obiect 

1 2 3 4 ……. N 
1 Organizare de 

santier 
     

2 Obiect 1 
Categoria de lucrari:  
………………. 

     

3 Obiect 2 
Categoria de lucrari:  
………………. 

     

…. ………………      

 
 
 
 
 

Ofertant, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
                                                                                                                                     Formular C2 

 
CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OBIECTELOR 

  
din care (dupa caz) 

Contractantul/ 
conducatorul(liderul 
asociatiei) 

 

asociatul 
1 

asociatul 
… 

subcontractantul 
1 

N
r
.
c
r
t
. 

Grupa de 
obiecte/denumirea 

obiectului 

Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A) 
RON 

din 
care: 
C+M 

total C+M total C+M tota
l 

C+M total C+M 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

Proiectare (numai in cazul 
in care obiectul 
contractului cuprinde atat 
proiectarea, cat si 
executia lucrarii) 
Amenajarea terenului 
2.1.______________ 
_________________ 
Amenajari pentru protectia 
mediului, inclusive pentru 
refacerea cadrului natural 
dupa terminarea lucrarilor 
3.1.______________ 
_________________ 
Realizarea 
infrastructurii(retele de 
record, utilitati exterioare 
incintei) 
Investitia(lucrarea ) de 
baza 
5.1. Obiect 01_____ 
________________ 
Organizare de santier 

          

Total valoare 
(exclusiv TVA)           RON 

  

                                  euro   
Taxa pe valoare 
adaugata                  RON 
Total(inclusiv TVA)   RON 
 

Procentul 1) 
Lucrarea se incadreaza in grupa:_____________________ 
   (ofertantul precizeaza grupa II A, grupa II B, dupa caz) 

           Proiectant,       Ofertant, 
                 (semnatura autorizata )                                                                 (semnatura autorizata  

 
 
PRECIZARE: 
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1, avand in vedere respectarea 

structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, 
cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 
revine ofertantului. 

1) Reprezinta partea din contract, calculate ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie 
indeplinita de persoanele juridice romane. 

) 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
Formular C3 

 

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI 
    

din care (dupa caz) 
Contractant
ul/ 
conducatoru
l(liderul 
asociatiei) 

 

asociatul 
1 

asociatul 
… 

subcontractantul 
1 

subcontractantul 
… 

Nr.
crt. 

Categorie de lucrari Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A) 
RON 

     
0 1 2 3 4 5 6 7 

I. 
 
 
 
 
 
 
1. 
2. 
… 
N 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 

Cladiri si constructii 
speciale, instalatii 
aferente constructiilor 
si retelelor de utilitati 
in incinta 
Ts Terasamente 
C Constructii 
… ……………. 
M Montaj utilaje 
tehnologice, inclusive 
retelele aferente 
TOTAL I 
Procurare 
- Utilaje si echipamente 
tehnologice, cu montaj 
- Utilaje si echipamente 
de transport 
- Dotari, inclusive utilaje 
si echipamente 
independente cu durata 
mare de serviciu 
TOTAL II  

      

Total valoare 
(exclusiv TVA)           RON 

      

                                  euro       
Taxa pe valoare 
adaugata                  RON 
Total(inclusiv TVA)   RON 
 

 

           
 Proiectant,       Ofertant, 
       (semnatura autorizata )                                                                 (semnatura autorizata 

 
 
 
 
PRECIZARE: 
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de 

lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. 

 

 
 
 
 
 



 

   

 

 

Formular C5 

 

LISTA CANTITATI DE LUCRARI 
Devizul-oferta al obiectului ______________ 

    
din care (dupa caz) 

Contractant
ul/ 
conducatoru
l(liderul 
asociatiei) 

 

asociatul 
1 

asociatul 
… 

subcontractantul 
1 

subcontractantul 
… 

Nr.
crt. 

Categorie de lucrari Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A) 
RON 

     
0 1 2 3 4 5 6 7 

I. 
 
 
. 
2. 
… 
N 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 

Capitol de lucrari 
Simbol / UM/ Cantit. 
Denumire, lista anexa 
TSA…… 
……. 
… ……………. 
 
 
 
 
 
 
TOTAL I 
  

      

Total valoare 
(exclusiv TVA)           RON 

      

       
 
 
 

 

           Proiectant,       Ofertant, 
       (semnatura autorizata )                                                                 (semnatura autorizata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIZARE: 
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de 

lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. 

 

 
 
 

 



 

   

 

 
 

                                                                                 Formular C6 
 
    Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele)  

 
             LISTA  

cuprinzand consumurile de resurse materiale) 
 

 
Obiectul __________________ 
Categoria de lucrari _________ 
    
 

             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura autorizata ) 
_______________ 
 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract 
de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, grupate 
pe categorii de lucrari, numai dca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea 
comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

     
     Denumirea 
resursei materiale 

 
U.M. 

 
Consumurile  
 cuprinse in   
     oferta          

   
     Pretul unitar 
  (exclusiv T.V.A.) 

 
    Valoarea 
(exclusivT.V.A.) 

         
Furnizorul 

                      
Greutatea  
  (tone) 

0          1   2     3       4                 5       6     7 
1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 
 
 

Resurse 
nenominalizate  
(cel mult 20% 
din valoarea 

totala a 
resurselor 
materiale) 

…. 
…. 
…. 
 
 
 
 
  _ 

…………. 
…………. 
…………. 
 
 
 
 
      _  

……………….. 
……………….. 
……………….. 
 
 
 
 
           _  

       
……………. 
       
……………. 
       
……………. 
 
 
 
 
       
……………. 

……….. 
……….. 
………. 
 
 
 
 
      _  

……….. 
……….. 
……….. 
 
 
 
 
  ……... 

RON           TOTAL ∑M   
euro  

 



 

   

 

 
 

     Formular C7 
 
    Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele)  
 

LISTA 
cuprinzand consumurile cu mana de lucru 1) 

 
Nr. 
crt. 

     
Denumirea meseriei 

 
Consumurile 
(om/ore) cu 
manopera 

directa 

   
Tariful mediu 
- lei/ora- 

 

 
    Valoarea 
(exclusivT.V.A.) 
       RON 
(col.2 x col.3) 

                      
Procentul 2) 

0 1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 
………………… 
 

 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
 
 
  

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
 
 
  

……………. 
…………….    
……………. 
……………. 
 
 

- 
- 
- 
- 
 
 
 

         TOTAL ∑m          ……………        ………………..      RON ……………. 

                                                                                              ________________       …………… 
                                                                                                   
                                                                                euro ………… 

 Lucrarea se incadreaza in grupa ___________________________________. 
                                                                                       (se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz) 

 
             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura autorizata ) 
__ 
 
_____________ 
 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea intregului contract de 
lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, grupate pe 
categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei 
de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat. 
2) Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala 
din valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru. 

                           
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 

    Formular C8 
 
    Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele)  

 
LISTA 

cuprinzand consumurile de ore functionare a utilaje lor de constructii 1) 
 

 
Nr. 
crt. 

     
Denumirea utilajului 

de constructii 

 
Consumurile 

- ore de functionare - 

   
        Tariful orar 

     - lei/ora de 
      functionare- 

 

 
    Valoarea 
(exclusivT.V.A.) 
       RON 
(col.2 x col.3) 

0 1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
… 

………………... 
………………... 
………………... 
………………… 
 

 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
 
 
  

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
 
  

……………. 
…………….    
……………. 
……………. 
 
 

         TOTAL ∑U                   ……………                                                   

                                                                                                                       

 RON …………….                                                                                                  
_______________                                       
euro ………… 

 
 
             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura autorizata ) 
 
 
_____________ 
 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru indeplinirea intregului 
contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de ore de functionare 
a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei 
sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 

  Formular C9 
 
    Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele)  

 
 

LISTA 
cuprinzand consumurile privind transporturile 1) 

 
 

       
      Ofertant, 
  
      ………… ………………. 
 
 
            (semnatura autorizata )____ 
 
 
 
 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract 
de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile privind transporturile, grupate 
pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea 
comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat. 

 
 

Nr. 
crt. 

     
Tipul de transport 

 
Elemntele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa 
fie executate 
_____________________________________________
______ 
       Tone                                    km                                 
ore de 
transportate                          parcursi                          
functionare 

Tariful  
unitar 
lei/t x km 

 
    Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A.) 
       RON 
 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

Transport auto(total),  
din care, pe categorii: 
1.1. ……………. 
1.2. ……………... 
………………….. 
Transport pe cale  
ferata(total), din care,  
pe categorii: 
2.1. ……………. 
2.2. ……………... 
………………….. 
Alte transporturi 
(total) 

         TOTAL ∑ t                                                                   

                                                                                                                        

                
RON                                                                                               
              
euro …… 



 

   

 

 
 

   Formular C11 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 

LISTA 
cuprinzand cantitati de utilaje si echipamente tehn ologice, inclusiv dotarile 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
Fisa tehnica atasata 

U.M. Cantitatea 
Pret unitar 

lei/UM 

Valoare 
(exclusiv 

TVA)  RON 

Furnizor 
(denumire, 
adresa …) 

1 
Obiect  01: 
a) ………… 
b) …….. 

   

 

 

2 
Obiect  02: 
c) ………… 
d) …….. 

   

 

 

 
TOTAL:                    RON  ____________________ __ 
    

EURO 
 
 
 
 

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

                                             (semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea V – Contract  de executie lucrari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

ACORD CONTRACTUAL 
 
  Beneficiarul .............................................................................. adresa sediu: 
.............................................., str. .................................................... nr. ................., 
tel/fax.........................................., număr de înregistrare:.................................... 
CUI.................................., cont trezorerie: ...................................................... 
  reprezentat prin..............................................., având sediul:............................... 
..............................................., telefon/fax: .................................................  
cod fiscal: ................................................., cont:........................................................, deschis la 
.....................................................reprezentat prin  ....................................... 
............, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 
 
   Antreprenorul .............................................................................. adresa sediu: 
.............................................., str. .................................................... nr. ................., 
tel/fax.........................................., număr de înregistrare:.................................... 
CUI.................................., cont trezorerie: ...................................................... 
  reprezentat prin   ...................................................., în calitate de Antreprenor , pe de altă 
parte    
 
Beneficiarul doreşte executarea Lucrării denumită ___________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
    OFERTA 
    Antreprenorul a examinat documentele specificate în Anexă, care sunt parte acestui Contract şi 
se oferă să execute Lucrările conform prevederilor Contractului pentru valoarea de 
__________________________________________________lei [în cuvinte], 
___________________ lei [în cifre] conform formularului de ofertă, la care se adaugă TVA în 
sumă de ______________________________________lei [în cuvinte], _______________ lei [în 
cifre] sau orice altă valoare stabilită conform Contractului. 
    Această ofertă, din care Antreprenorul a transmis patru exemplare originale semnate, poate fi 
acceptată de Beneficiar prin semnare şi returnare a unui exemplar original al acestui document 
Antreprenorului înainte de data .................................  
 
ANTREPRENOR, 
Semnătura:_________________     Data: ______________________ 
 
Numele: ___________________      Autorizat să semneze din partea(numele 
              antreprenorului): __________________ 
Funcţia:____________________       ________________________________ 
 
ACCEPTAREA 
    Beneficiarul, prin semnătura de mai jos, a acceptat oferta Antreprenorului şi este de acord cu 
faptul că, pentru execuţia Lucrărilor de către Antreprenor, va plăti Antreprenorului preţul 
acestora în conformitate cu prevederile Contractului. Acest Contract intră în vigoare la data 
înregistrării în registrul de contracte, după semnarea de către ambele părţi. 
 
BENEFICIAR, 
 Semnătura: ___________________  Data: ___________________________ 
 
Numele:     
 
Funcţia:           



 

   

 

 
ANEXA 

Această Anexă este parte a Contractului nr....................... /............................... 
 

Articolul Sub- 
clauza 

Data (informatii) 

Documentele care sunt parte a   
Contractului, specificate in ordinea 
importantei: 

1.1.1  

a) Acordul Contractual 

b) Conditiile Speciale Obligatorii 

c) Conditii Speciale Suplimentare 

d) Conditiile Generale 

e) Plansele 

d) Proiectul pe care Antreprenorul 
afundamentat oferta 

e) Listele de cantitati 

f) Graficul de executie 

 

Forma Aprobata prin ordinul comun 
MEF/MT/MDLPL NR. 915/465/415/2008 

Aprobate prin ordinul comun 
MEF/MT/MDLPL 
NR. 915/465/415/2008 
Conditii suplimentare impuse de beneficiar 
care 
devin obligatorii pentru semnatarii Acordului 
Contractual. 
Aprobate prin ordinul comun 
MEF/MT/MDLPL 
NR. 915/465/415/2008. 

Se intocmesc de antreprenor 

Se intocmeste de antreprenor 

Se intocmesc de antreprenor 
 

Durata de executie 1.1.9 12 luni 

Legea Contractului 1.4 Legea romana 

Limba 1.5 Romana 

Punerea in posesie a santierului 2.1 La Data Inceperii Executiei Lucrarilor 

Persoana autorizata 3.1 Va fi notificata pana la Data Inceperii Executiei 
Lucrarilor 

Numele si adresele 
reprezentantului 

 Vor fi notificate pana la Data Inceperii 
Executarii 

Garantia de buna executie (daca 
exista): 

Valoare 

Forma 

 4.4 

 4.4 

10% din valoarea specificata in Acordul 
Contractual Prin retineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi partiale. Pentru aceasta 
Antreprenorul are obligatia de a deschide un 
cont la dispozitia ',Beneficiarului, la o banca 
agreata de ambele parti, ' 

Programul: 
Timpul de transmitere   7.2 In termen de 14 zile de la Data Inceperii; s; 



 

   

 

Formatul programului 

 

   7.3 Antreprenorul va transmite Beneficiarului un 
program de executie cu ordinea in care 
Antreprenorul intentioneaza sa execute 
lucrarile si planificarile calendaristice ale 
Lucrarilor. 

Prelungirea Duratei de Executie 7.3 Este posibila prelungirea Duratei de Executie 
a Lucrarilor datorata suspendarii 
executiei lucrarilor de catre Beneficiar. 
Antreprenorul va primi o notificare din partea 
Beneficiarului prin care i se vor aduce la 
cunostinta circumstantele care au dus la 
aceasta suspendare si durata suspendarii. 

Suma platibila pentru 
nerespectarea 
Duratei de Executie 

7.4 0,01 % pe zi pana la maxim 10% din valoarea 
specificata in Acordul Contractual 

Perioada de notificare a 
defectiunilor 

9.1 & 11.5 Minim 24 ore calculate de la data mentionata 
in instiintarea prevazuta la Sub-clauza 8.2 

Procedura de modificare   
Unde este cazul, la Preturile din 
Contract 

10.2 La preturile din contract pentru notele de 
comanda cu corespondent in oferta iar pentru 
notele de comanda fara corespondent in oferta, 
la preturi not corespunzatoare, care pot fi 
convenite de catre parti, sau pe care 
Beneficiarul le considera adecvate. 

Evaluarea Lucrarilor: 
Remasurare pe baza listelor de 
cantitati din oferta 

11.1 Se vor lua in considerare orice suplimentari 
cuvenite, cu conditia respectarii prevederilor 
Sub Clauzei 10.2 din Anexa. 

Procentajul valorii Materialelor si 
Echipamentelor 

11.2 Materiale 80% 
Echipamente 20% 

Procentul de retinere 11.3 5% 

Moneda de plata 11.7 RON 
Rata dobanzii 11.8 Banca Nationala a Romaniei 

Rata de referinta la semnarea Contractului 

Asigurari 14.1 Nu se aplica 
Arbitrajul 

Reguli de Procedura ale Curtii de Arbitraj  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

Condiţii Generale 
 
Prevederi Generale 
    1.1. Definiţii 
    În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele 
semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel: 
   Contractul 
    1.1.1. Contract - înseamnă Acordul Contractual şi celelalte documente enumerate în Anexă.     
    1.1.2. Specificaţie - înseamnă documentul menţionat în Anexă, care include Cerinţele 
Beneficiarului referitoare la proiectul care urmează a fi elaborat de către Antreprenor, dacă 
există, precum şi orice Modificare adusă acestui document. 
    1.1.3. Planşe -  înseamnă planşele Beneficiarului, referitoare la Lucrări, aşa cum sunt 
enumerate în Anexă, precum şi orice Modificare adusă acestor Planşe.   
  Persoane 
    1.1.4. Beneficiar -  înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai 
acesteia, precum şi orice împuternicit [cu condiţia să existe acordul Antreprenorului]. 
    1.1.5. Antreprenor -  înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai 
acesteia, precum şi orice împuternicit [cu condiţia să existe acordul Beneficiarului]. 
    1.1.6.  Parte -  înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul. 
  
Datele, Termenele şi Perioadele 
    1.1.7.  Data de Începere a Lucrărilor -  înseamnă data situată la ............ zile după data la 
care Acordul Contractual intră în vigoare, respectiv data prevăzută în Ordinul de începere a 
lucrărilor comunicat de Beneficiar. 
    1.1.8. Zi -  înseamnă zi calendaristică. 
    1.1.9. Durata de Execuţie - înseamnă durata de realizare a Lucrărilor menţionată în Anexă 
[sau prelungită conform Sub-Clauzei 7.3], calculată de la Data de Începere a Lucrărilor conform 
subclauzei 1.1.7 
 
Monedă şi Plăţi 
    1.1.10. Cost -  înseamnă toate cheltuielile făcute [sau care urmează să fie făcute] în mod 
corespunzător de către Antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, 
inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul. 
 
Alte Definiţii 
    1.1.11. Utilajele Antreprenorului - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile 
şi alte lucruri necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele 
aferente ce face obiectul lucrărilor. 
    1.1.12. Ţară -  înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul. 
    1.1.13. Riscurile Beneficiarului -  înseamnă acele responsabilităţi enumerate în Sub-Clauza 
6.1. 
    1.1.14. Forţa Majoră - înseamnă un eveniment sau o circumstanţă excepţionale care nu poate 
fi controlată de către una din Părţi, pe care Partea nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil 
înainte de semnarea Contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită în mod 
rezonabil de către acea Parte, şi care nu poate fi atribuită celeilalte Părţi. 
    1.1.15. Materiale - înseamnă produse de orice tip [altele decât Echipamentele], care vor face 
sau fac parte din lucrările permanente. 
    1.1.16. Echipamente - înseamnă maşinile, aparatele şi dotările care vor face sau fac parte din 
lucrările permanente. 
    1.1.17. Şantier - înseamnă amplasamentele puse la dispoziţie de către Beneficiar unde 
urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi 
componente ale Şantierului. 



 

   

 

    1.1.18. Modificare - înseamnă o schimbare adusă Specificaţiilor Proiectului Tehnic şi/sau 
Planşelor [dacă există] dispusă de către Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1. 
    1.1.19. Lucrări -  înseamnă toate lucrările şi proiectele [dacă există] care urmează să fie 
realizate de către Antreprenor, incluzând lucrările temporare, precum şi orice Modificare a 
acestora. 
    1.1.20. Formular de ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa 
de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde 
propunerea financiară şi propunerea tehnică. Formularul 10C conform Ordin nr. 155/2006. 
   1.1.21. Caiet de sarcini – conţin în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice 
reprezintă cerinţe prescripţii caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări sau serviciu 
să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. 
Specificaţiile tehnice definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului 
înconjurator, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de 
testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii şi 
metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea 
conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. În cazul contractelor pentru lucrări, 
specificaţiile tehnice pot face referire, de asemenea, şi la prescriptii de proiectare si de calcul al 
costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, 
procedeelor şi metodelor de execuţie, ca şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care 
autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi 
reglementări generale sau specifice, în legătură cu lucrările finalizate şi cu materialele sau alte 
elemente componente ale acestor lucrări. 
    1.1.22. Grafic de execuţie al lucrărilor  – eşalonarea lucrărilor în ordine tehnologică pe 
obiecte, categorii şi faze de lucrări în limita termenului de execuţie propus prin formularul de 
ofertă. 
    1.1.23. Graficul de plăţi – eşalonarea plăţilor, situaţiilor provizorii până la nivelul 
contractului. 
    1.1.24. Propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini 
sau după caz din documentaţia descriptivă. 
    1.1.25. Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, 
tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin 
documentaţia de atribuire; 
    1.1.26. Durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice [de la 
data încheierii până la recepţia finală], 
    1.1.27. Durata de execuţie - durata de timp angajată prin oferta de execuţie conform 
graficului de eşalonare a lucrărilor [ se calculează de la data din ordinul de începere a lucrărilor], 
    1.1.28. Categorii de lucrări –conform Devizului general/ Devizul pe obiecte. 
 
    1.2. Interpretări 
    Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include firme şi organizaţii. 
    Cuvintele care indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum 
cere contextul. 
 
    1.3. Prioritatea Documentelor 
    Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează 
reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, Beneficiarul va emite către 
Antreprenor toate instrucţiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea înscrisă în Anexă. 
 
    1.4. Legea 
    Legea Contractului este menţionată în Anexă. 
 



 

   

 

    1.5. Comunicarea 
    În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către o persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate 
în limba specificată în Anexă şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat. 
 
    1.6. Obligaţii Legale 
    Antreprenorul va respecta legile ţării în care se realizează lucrările. 
    Antreprenorul va emite toate înştiinţările şi va plăti toate taxele şi alte obligaţii referitoare la 
Lucrări. 
  2. Beneficiarul 
 
    2.1. Dreptul de Acces pe Şantier 
    Beneficiarul va pune la dispoziţie Şantierul şi drumurile de acces spre acesta, la termenele 
stabilite în Anexă. 
 
    2.2. Autorizaţii şi Acorduri 
    La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistenţa necesară pentru obţinerea 
autorizaţiilor, acordurilor şi aprobărilor necesare pentru execuţia Lucrărilor. 
Beneficiarul va obţine autorizaţia de construire pentru execuţia Lucrărilor. 
 
    2.3. Instrucţiuni emise de către Beneficiar 
    Antreprenorul va respecta toate instrucţiunile emise de către Beneficiar cu privire la execuţia 
Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora. 
 
    2.4. Aprobări 
    Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Beneficiarului sau ale 
reprezentantului Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligaţiile sale. 
 
3. Reprezentanţii Beneficiarului 
 
    3.1. Persoana Autorizată 
    Beneficiarul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să acţioneze în 
numele acestuia. Această persoană autorizată va fi cea menţionată în Anexă sau cea notificată în 
alt mod Antreprenorului de către Beneficiar. 
 
    3.2. Reprezentantul Beneficiarului 
Beneficiarul va numi o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuţiei corecte 
a Lucrărilor. Beneficiarul poate numi de asemenea o persoană juridică sau fizică pentru a 
îndeplini anumite indatoriri. Aceste persoane pot fi nominalizate în Anexă, sau desemnate uneori 
de Beneficiar printr-o înştiinţare către Antreprenor despre autoritatea şi îndatoririle delegate 
Reprezentantului sau Reprezentanţilor Beneficiarului 
 
4. Antreprenorul 
 
    4.1. Obligaţii Generale 
    Antreprenorul va executa Lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile 
Contractului. Antreprenorul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, 
Echipamentele şi Utilajele Antreprenorului necesare execuţiei Lucrărilor. Se consideră că toate 
Materialele şi Echipamentele de pe Şantier sunt proprietatea Beneficiarului. 
 
    4.2. Reprezentantul Antreprenorului 



 

   

 

    Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei 
autorizate să primească instrucţiuni în numele Antreprenorului. 
 
    4.3. Subcontractarea 
    Este interzisă subcontractarea tuturor Lucrărilor de către Antreprenor. 
În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi 
Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului 
contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizaţi în ofertă. Aceste contracte 
vor fi în concordanţă cu termenii ofertei şi vor constitui anexe la Contract. 
Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii nominalizaţi în 
ofertă fără acceptul prealabil al inginerului [reprezentantul beneficiarului – subclauza 3.2]. 
    Subcontractarea unor părţi ale Lucrărilor este posibilă numai cu acordul Beneficiarului. 
 
    4.4. Garanţia de Bună Execuţie 
    Antreprenorul va furniza Beneficiarului, până la data emiterii Ordinului de începere a 
lucrărilor, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data semnării 
Contractului, o garanţie de bună execuţie în formatul şi emisă de o terţă parte aprobate de 
Beneficiar, dacă acest lucru este prevăzut în Anexă. 
Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează: 

i. 70% din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie în termen de 14 zile de la data 
întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul 
nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună 
Execuţie şi cu condiţia emiterii Procesului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

      ii.    30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie 
Finală, dacă  Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a 
Garanţiei de Execuţie." 
 
5. Proiectarea realizată de către Antreprenor 
 
    5.1. Proiectarea realizată de către Antreprenor 
    Antreprenorul va elabora proiectul necesar execuţiei Lucrărilor în măsura în care şi aşa cum 
este specificat în Anexă. “Proiectul Antreprenorului va fi verificat conform  prevederilor 
legislaţiei în vigoare, de către un specialist verificator de proiecte atestat ale cărui nume şi 
calificări vor fi supuse Beneficiarului spre aprobare." Antreprenorul va transmite Beneficiarului 
cu promptitudine toate proiectele elaborate. În termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va 
notifica toate observaţiile sau, dacă proiectul transmis nu este în conformitate cu prevederile 
Contractului, îl va respinge, cu prezentarea motivaţiei. Este interzisă execuţia lucrărilor cuprinse 
în proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, în intervalul de 14 zile de la transmitere, 
precum şi a părţilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care a fost respins va fi corectat şi 
retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate proiectele pentru care a primit 
observaţii, luând în consideraţie, acolo unde este necesar, observaţiile primite. 
 
    5.2. Responsabilitatea pentru Proiect 
    Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentată şi pentru proiectul 
elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, pentru ambele fiind necesară conformitatea cu 
scopurile definite în Contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la elaborarea 
proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor. Beneficiarul va avea responsabilitatea pentru 
Specificaţii şi Planşe. 
 
6. Riscurile Beneficiarului 
 
    6.1. Riscurile Beneficiarului 



 

   

 

    În acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt: 
    (a)  război, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, acţiuni ale 
 duşmanilor străini, pe teritoriul Ţării 
    (b)  rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, război civil, pe 
teritoriul Ţării 
    (c)  revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât personalul 
 Antreprenorul şi alţi angajaţi ai acestuia, şi care afectează Şantierul şi/sau Lucrările 
    (d)  radiaţii ionizante, contaminări radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la 
deşeuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau 
alte proprietăţi periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al 
 unui astfel de ansamblu, cu excepţia cazului în care Antreprenorul este responsabil pentru 
 utilizarea unui astfel de material radioactiv; 
    (e)  unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze 
sonice şi supersonice; 
    (f)  utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor 
specificate în Contract; 
    (g)  proiectarea oricărei părţi a Lucrărilor de către personalul Beneficiarului sau de către alte 
persoane pentru care Beneficiarul este responsabil; 
    (h)  orice desfăşurare de forţe ale naturii, care afectează Şantierul şi/sau Lucrările, care a fost 
 imprevizibilă sau împotriva căreia unui antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate 
 cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare; 
    (i)  Forţa Majoră; 
    (j)  suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excepţia 
cazului în care se datorează Antreprenorului; 
    (k)  orice neîndeplinire a obligaţiilor de către Beneficiar; 
    (l)  obstacole sau condiţii fizice, altele decât condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în 
 timpul execuţiei Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un antreprenor cu 
suficientă  experienţă şi pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului; 
    (m) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 
    (n)  orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei 
 Antreprenorului aşa cum este specificat în Acordul Contractual; 
    (o)  pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, 
sub, în sau prin orice teren şi de a-l ocupa în vederea execuţiei lucrărilor permanente 
    (p)  pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa 
Lucrările  şi de a remedia defecţiunile. 
 
7. Durata de Execuţie 
 
    7.1. Execuţia Lucrărilor 
    Antreprenorul va începe Lucrările la Data specificată în ordinul de începere a lucrărilor, va 
acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul afectat Duratei de 
Execuţie. 
    
    7.2. Programul 
    În perioada menţionată în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un program al 
Lucrărilor [grafic de eşalonare a lucrărilor] în forma specificată în Anexă. 
 
    7.3. Prelungirea Duratei de Execuţie 
    Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la 
prelungirea Duratei de Execuţie dacă se înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de un 
Risc al Beneficiarului. 



 

   

 

    La primirea solicitării din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua în considerare toate 
detaliile justificative furnizate de către Antreprenor şi, dacă este cazul, va prelungi Durata de 
Execuţie. 
 
    7.4. Întârzierea Execuţiei Lucrărilor 
    Dacă Antreprenorul nu termină Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie, singura 
responsabilitate a Antreprenorului faţă de Beneficiar pentru întârziere va fi plata penalităţilor 
specificate în Anexă pentru fiecare zi de întârziere a finalizării Lucrărilor. 
 
8. Recepţia Lucrărilor 
 
    8.1. Terminarea Lucrărilor 
    Antreprenorul va notifica Beneficiarul atunci când consideră că Lucrările au fost terminate. 
 
    8.2. Înştiin ţarea de Recepţie 
"Beneficiarul va proceda la recepţia Lucrărilor potrivit Legilor în vigoare şi va înştiinţa 
Antreprenorul de decizia sa de a recepţiona Lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului 
Verbal de Recepţie a Lucrărilor." 
    După emiterea acestei notificări Beneficiarul va recepţiona Lucrările conform procedurilor 
legale ale ţării unde este amplasat şantierul. 
    Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate şi va elibera Şantierul, cu 
respectarea prevederilor Clauzei 9,. 
 
9. Remedierea Defecţiunilor  
 
    9.1. Remedierea Defecţiunilor 
"În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite în Anexă [ recepţia finală a lucrărilor], 
Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau 
ascunse, sau lucrări nefinalizate. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru 
Beneficiar, orice defecţiuni datorate faptului că proiectul Antreprenorului, Materialele, 
Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului."    
 Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. 
Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate într-o perioadă rezonabilă de 
timp de la notificarea Beneficiarului va îndreptăţi Beneficiarul să efectueze toate lucrările 
necesare, pe cheltuiala Antreprenorului. 
 
    9.2. Desfacerea şi Testarea 
    Beneficiarul poate emite instrucţiuni referitoare la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. 
Cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, proiectul 
Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile 
Contractului, Antreprenorul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o 
Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 10.2. 
 
10. Modificări şi Revendicări 
 
    10.1. Dreptul de a Modifica 
    Beneficiarul poate da instrucţiuni de Modificare. 
 
    10.2. Evaluarea Modificărilor  
    Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 
    a) la o sumă forfetară convenită între Părţi, sau 
    b) unde este cazul, la preţurile din Contract, sau 



 

   

 

    c) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, 
sau 
    d) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Beneficiarul 
le consideră adecvate; 
    e) la preţurile de lucrări în regie stabilite în Anexă pentru care Antreprenorul va ţine evidenţa 
orelor de forţă de muncă şi de Utilaje ale Antreprenorului, precum şi a Materialelor utilizate, dacă 
Beneficiarul emite instrucţiuni în acest sens. 
    Evaluarea modificărilor se stabilesc pentru fiecare contract în funcţie de durata de execuţie. 
 
    10.3. Notificarea Promptă 
    Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa 
unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor, sau care pot genera o 
revendicare pentru plată suplimentară. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru 
reducerea la minim a acestor efecte. 
    Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare 
va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat 
toate măsurile rezonabile. 
 
    10.4. Dreptul la Revendicare 
    Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile 
Beneficiarului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri. Dacă, urmare a Riscurilor 
Beneficiarului, este necesară o schimbare a Lucrărilor, acesta va fi considerată o Modificare. 
 
    10.5 Procedura de Modificare şi Revendicare 
    În termen de ....... zile [numărul de zile se va stabili pentru fiecare contract în parte], de la 
emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Antreprenorul va 
transmite Beneficiarului un borderou detaliat al valorii Modific ărilor şi revendicărilor. 
Beneficiarul va verifica şi, dacă va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către Antreprenor. 
În situaţia în care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Beneficiarul va stabili valoarea. 
 
11. Preţul Contractului şi Plata 
 
    11.1. Evaluarea Lucrărilor 
    Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Anexă, cu condiţia respectării prevederilor 
Clauzei 10. 
 
    11.2. Situaţii Lunare de Lucrări 
    La intervale lunare, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata următoarelor: 
    a) valoarea Lucrărilor executate 
    b) procentul specificat în Anexă din valoarea Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier 
la o dată rezonabilă luând în considerare orice suplimentări sau deduceri care pot fi cuvenite. 
    Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plată care să cuprindă sumele la 
care se consideră îndreptăţit,” însoţită de facturile corespunzătoare", în condiţiile prevăzute în 
anexa .... 
 
    11.3. Plăţi Interimare 
    În decurs de 14 zile de la transmiterea fiecărei situaţii lunare de plată în condiţiile prevăzute în 
anexa ..., Beneficiarul va plăti Antreprenorului suma specificată în situaţia de plată, însoţită de 
facturile corespunzătoare, a Antreprenorului din care se scade suma reţinută prevăzută în Anexă 
şi orice sumă pentru care Beneficiarul şi-a motivat dezacordul. Beneficiarul nu va fi condiţionat 
de nici o sumă pe care o considera anterior ca fiind datorată Antreprenorului. 



 

   

 

    Beneficiarul poate sista plăţile interimare până la primirea [constituirea] garanţiei de bună 
execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4. 
 
    11.4. Plata Primei Jumătăţi a Sumei Reţinute 
    Prima jumătate a sumei reţinute trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen 
de 14 zile de la emiterea înştiinţării prevăzute în Sub-Clauza 8.2. 
 
    11.5. Plata Celei de a Doua Jumătăţi a Sumei Reţinute 
    Partea rămasă din suma reţinută trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen 
de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute în Anexă, sau după remedierea defecţiunilor 
semnalate şi terminarea lucrărilor rămase de executat, toate aşa cum sunt descrise în Sub-Clauza 
9.1, dacă acestea nu sunt executate la termenul din Anexă. 
 
    11.6. Moneda de Plată 
    Plăţile vor fi făcute în moneda specificată în Anexă. 
 
    11.7. Întârzieri în Efectuarea Plăţii 
    Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii de către Beneficiar, care depăşeşte termenul de plată, 
Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata dobânzii cu procentul stipulat în Anexă aplicat la suma 
neplătită. 
"Beneficiarul va plăti această dobândă pe baza unei facturi emisă de către Antreprenor." 
 
12. Neîndeplinirea Obligaţiilor 
 
    12.1. Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Antreprenor 
    Dacă Antreprenorul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile 
motivate ale Beneficiarului, sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără 
întârziere, şi, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile Contractului, 
Beneficiarul poate emite o înştiinţare ce referire la această Sub-Clauză, prin care să specifice 
obligaţiile neîndeplinite. 
    Dacă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării emise de către Beneficiar, Antreprenorul 
nu ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, Beneficiarul poate, printr-
o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După reziliere 
Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele, Echipamentele şi 
toate Utilajele Antreprenorului specificate de Beneficiar în a doua înştiinţare, acestea urmând a fi 
utilizate până la terminarea lucrărilor. 
 
    12.2. Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Beneficiar 
    Dacă Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, deşi primeşte o 
scrisoare de nemulţumire, Antreprenorul poate emite o înştiinţare cu referire la această Sub-
Clauză prin care să specifice neîndeplinirea obligaţiilor. Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este 
remediată în termen de 7 zile de la data la care Beneficiarul a primit înştiinţarea, Antreprenorul 
poate suspenda execuţia tuturor Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora. 
    Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 28 de zile de la data la care 
Beneficiarul primeşte înştiinţarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua 
înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După reziliere Antreprenorul 
trebuie să părăsească Şantierul. 
 
    12.3. Insolvabilitatea 
    Dacă una dintre Părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa oricărei legi aplicabile, cealaltă 
Parte poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat. După reziliere Antreprenorul 
trebuie să părăsească Şantierul lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilităţii sale, toate Utilajele 



 

   

 

Antreprenorului specificate de către Beneficiar în înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la 
terminarea lucrărilor. 
 
    12.4. Plata la Rezilierea Contractului 
    După reziliere, Antreprenorul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea Lucrărilor 
executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier în mod rezonabil, cu următoarele 
corecţii: 
    a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4; 
    b) orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit; 
    c) o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au rămas neexecutate 
la data rezilierii Contractului la care Beneficiarul este îndreptăţit, dacă Beneficiarul a reziliat 
Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3; 
    d) Costul suspendării şi demobilizării împreună cu o sumă echivalentă cu 10% din valoarea 
acelor părţi ale Lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii Contractului la care 
Antreprenorul este îndreptăţit dacă Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-Clauzelor 
12.2 sau 12.3; 
    Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data 
înştiinţării de reziliere a Contractului. 
 
    13.1. Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări 
    Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de Lucrări de la Data 
Începerii până la data înştiinţării Beneficiarului făcută conform prevederilor Sub-Clauzei 8.2. 
După această dată responsabilitatea va fi transferată Beneficiarului. Dacă se produc pierderi sau 
sunt aduse daune Lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Antreprenorul va remedia aceste 
pierderi sau daune astfel încât Lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului. 
    Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului, 
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi Antreprenori ai 
Beneficiarului pe Şantier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrărilor şi pentru toate 
revendicările sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenţa 
sau din vina Antreprenorului, agenţilor sau angajaţilor săi. 
 
    13.2. Forţa Majoră 
    Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din 
obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte imediat. Dacă este necesar, 
Antreprenorul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu 
Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe Şantier. 
    Dacă această situaţie continuă timp de 84 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o 
înştiinţare de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în termen de 28 de zile de al data 
transmiterii înştiinţării. 
    După rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate 
din valoarea Lucrărilor executate şi a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier, cu 
următoarele corecţii: 
    a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4 
    b) Costul suspendării şi demobilizării 
    c) Orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit. 
    Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data 
înştiinţării de reziliere a Contractului. 
 
14. Asigurări 
 
    14.1. Obiectul Asigurării 



 

   

 

    Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare asigurări în 
numele ambelor Părţi pentru: 
    a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor 
Antreprenorului, 
    b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau 
vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului 
de către Antreprenor, incluzând responsabilităţile Antreprenorului pentru daune aduse proprietăţii 
Beneficiarului, alta decât Lucrările, 
    c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul 
sau vătămarea corporală a personalului Antreprenorului cu excepţia cazului în care 
responsabilitatea rezultă din neglijenţa Beneficiarului, a oricărui reprezentant al Beneficiarului 
sau a angajaţilor acestora. 
 
    14.2. Reglementări 
    Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate în Anexă. Poliţele vor fi emise de către 
societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Beneficiar. Antreprenorul va furniza 
Beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost 
plătite. 
    Toate plăţile primite de la societăţile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse Lucrărilor 
vor fi păstrate în comun de către Părţi şi utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor 
produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile. 
 
    14.3. Omisiunea Asigurării 
    Dacă Antreprenorul omite să facă sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările 
menţionate în Sub-Clauzele anterioare, sau dacă nu reuşeşte să aducă dovezi satisfăcătoare, poliţe 
sau chitanţe, Beneficiarul poate, fără a-i fi prejudiciat alt drept sau măsură corectivă, să facă 
asigurările necesare, să plătească primele de asigurare cuvenite şi să recupereze valoarea sumelor 
plătite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului. 
15. Soluţionarea Disputelor 
   15.1. Adjudecarea  
    Daca nu se rezolva pe cale amiabila, orice disputa sau divergenta aparuta intre Antreprenor si 
Beneficiar decurgand din Contract sau in legatura cu acesta, inclusiv orice evaluare sau alta 
decizie a Beneficiarului va fi supusa de catre oricare dintre Parti pentru adjudecare, in 
conformitate cu Regulile pentru Adjudecare anexate (Regulile). Adjudecatorul va fi orice 
persoana agreata de catre Parti. In caz de dezacord, adjudecatorul va fi numit in conformitate cu 
Regulile.  
   15.2. Instiintarea de Nemultumire  
    Daca o Parte nu este multumita de decizia adjudecatorului sau daca nu s-a emis nicio decizie in 
perioada de timp stabilita prin Reguli, Partea respectiva poate transmite, in termen de 28 de zile 
de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii deciziei, o instiintare de 
nemultumire cu referire la aceasta Sub-Clauza. Daca nu se transmite nicio instiintare de 
nemultumire in perioada de timp specificata, decizia va fi definitiva si obligatorie pentru Parti. 
Daca se transmite o instiintare de nemultumire in perioada de timp specificata, decizia va fi 
obligatorie pentru Parti care o vor pune in aplicare fara intarziere pana cand decizia 
adjudecatorului va fi revizuita, daca va fi revizuita, de un arbitru.  
   15.3. Arbitrajul  
    O disputa care a facut obiectul unei instiintari de nemultumire va fi solutionata definitiv de un 
singur arbitru conform regulilor specificate in Anexa. Daca nu se ajunge la un acord pentru 
numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competenta specificata in Anexa. 
Audierile vor fi tinute in locul stabilit in Anexa si in limba mentionata la Sub-Clauza 1.5.  
    Acordul Adjudecatorului  
    Identificarea proiectului:  



 

   

 

  _____________________________________________  
    ("Proiectul")  
    Numele si adresa Beneficiarului:  
    _______________________________________________________________  
    ("Beneficiarul")  
    Numele si adresa Antreprenorului:  
    ____________________________________________________________ 
    ("Antreprenorul")  
    Numele si adresa Adjudecatorului:  
    ________________________________________________________________  
    ("Adjudecatorul")  
    Avand in vedere ca Beneficiarul si Antreprenorul au incheiat un contract ("Contractul") pentru 
executarea Proiectului si doresc sa numeasca un Adjudecator care sa actioneze ca adjudecator in 
conformitate cu Regulile de Adjudecare ["Regulile"].  
    Beneficiarul, Antreprenorul si Adjudecatorul convin asupra urmatoarelor:  
   1. Regulile si prevederile din Contract referitoare la disputa vor fi parte a acestui Acord.  
   2. Adjudecatorului i se va plati:  
    Un onorariu lunar in valoare de _________ pe luna calendaristica (unde este aplicabil)  
    Un onorariu zilnic in valoare de ___________________________________  
    Cheltuielile (incluzand costul apelurilor telefonice, taxelor de curier, fax si telex legate de 
indatoririle sale; toate cheltuielile de calatorie rezonabile si necesare, cazarea la hotel si masa 
precum si alte cheltuieli directe de transport).  
    Vor fi necesare chitantele pentru toate cheltuielile.  
   3. Adjudecatorul este de acord sa actioneze ca adjudecator conform Regulilor si a informat 
Partile de orice relatie anterioara sau existenta cu Partile sau alte aspecte care au legatura cu 
Proiectul.  
   4. Acordul va fi guvernat de legislatia din _________________________________  
   5. Limba Acordului va fi _____________________________________________  
    SEMNAT DE 
___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Beneficiarului in prezenta  
    Martorului ________________________________________________________  
    Nume ____________________________________________________________  
    Adresa ___________________________________________________________ 
    Data _____________________________________________________________ 
   
    SEMNAT DE 
___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Antreprenorului in prezenta  
    Martorului ______________________________________________________  
    Nume _____________________________________________________________  
    Adresa ________________________________________________  
    Data __________________________________________________________  
   
    SEMNAT DE 
___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Adjudecatorului in prezenta  
    Martorului _________________________________________________  
    Nume _____________________________________________________________  
    Adresa __________________________________________________________ 
    Data _____________________________________________________________ 
 



 

   

 

 Conditii Speciale Obligatorii 
Clauza Prevederi 

Clauza 2 - Beneficiarul 
Sub-Clauza 2.2 - Autorizatii si permise 
 La sfarsitul Sub-Clauzei 2.2 se adauga urmatoarele: "Beneficiarul va 

obtine autorizatia de construire pentru executia Lucrarilor." 
  
Clauza 3 - Reprezentantii Beneficiarului 

Sub-Clauza 3.2 - Reprezentantul Beneficiarului 
 Se sterge Sub-Clauza 3.2 si se inlocuieste cu urmatoarele: 

"Beneficiarul va numi o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea 
verificarii executiei corecte a Lucrarilor. 
Beneficiarul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica 
pentru a indeplini anumite indatoriri. Aceste persoane pot fi 
nominalizate in Anexa, sau desemnate uneori de Beneficiar printr-o 
instiintare catre Antreprenor. 
Beneficiarul va instiinta Antreprenorul despre autoritatea si indatoririle 
delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor  Beneficiarului." 

Clauza 4 - Antreprenorul  
Sub-Clauza 4.3 - Subcontractarea 
 Dupa primul paragraf al Sub-Clauzei 4.3 se adauga urmatoarele: 

"In cazul in care parti din Lucrari urmeaza sa se 
indeplineasca de unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea 
Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului 
contractele incheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizati 
in oferta. Aceste contracte vor fi in concordanta cu termenii ofertei si 
vor constitui anexe la Contract. Antreprenorul nu va avea dreptul de a 
inlocui pe nici unul din Subantreprenorii nominalizati in oferta fara 
acceptul prealabil al Inginerului." 

Sub-Clauza 4.4 - Garantia de Buna Executie 
 Se sterge Sub-Clauza 4.4 §i se inlocuie§te cu urmatoarele: 

"Antreprenorul va furniza Beneficiarului, cu 15 zile inainte de data 
intrarii in vigoare a Acordului, o Garantie de Buna Executie in 
formatul si emisa de o terta parte aprobate de Beneficiar, daca acest 
lucru este prevazut in Anexa. 
Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia 
de Buna Executie dupa cum urmeaza: 
i. 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile 
de la data intocmirii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea 
Lucrdrilor, daca Beneficiarul nu a formulat pana la acea data nici o 
reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie si cu conditia 
emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor; 
ii. 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie la emiterea 
Certificatului de Receptie Finala, daca Beficiarul nu a formulat la acea data 
nici o reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie . 

Clauza 5 - Proiectarea realizata de catre Antreprenor 
Sub-Clauza 5.1 - Proiectarea realizata de catre Antreprenor 



 

   

 

 La sfarsitul primei propozitii a Sub-Clauzei 5.1 se introduc 
urmatoarele: 
"Proiectul  va fi realizat de antreprenor si verificat conform prevederilor 
legislatiei in vigoare, de catre un specialist verificator de proiecte 
atestat ale carui nume si calificari vor fi supuse Beneficiarului spre 
aprobare." 

Clauza 8 - Receptia lucrarilor 
Sub-Clauza 8.2 - Instiinarea de receptie 
 Se sterge primul paragrapf  alSub-Clauzei 8.2  [Instiintarea de 

receplie] si se inlocuieste cu urmatoarele: "Beneficiarul va proceda la 
receptia Lucrarilor potrivit Legilor in vigoare si va instiinta 
Antreprenorul de decizia sa de a receptiona Lucrarile transmitand 
acestuia o copie a Procesului-Verbal de Receplie a Lucrarilor."  

Clauza 9 - Remedierea defectiunilor 
I, Sub-Clauza 9.1 - Remedierea defectiunilor 
 Se inlocuieste primul paragraf al Sub-Clauzei 9.1 cu 

urmatoarele: "In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite in 
Anexa, Beneficiarul poate sa instiinteze Antreprenorul cu privire la orice 
defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate. 
Antreprenorul va remedia, fara costuri suplimentare pentru  Beneficiar, 
orice defectiuni datorate faptului ca proiectul Antreprenorului, 
Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in 
conformitate cu prevederile Contractului." 

Clauza 11 - Pretul Contractului si plata 
Sub-Clauza 11.2 - Situatii lunare de Lucrari 
 La sfarsitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 11.2 se 

adauga urmatoarele: 
"insotita de facturile corespunzatoare." si beneficiarul se obliga sa 
efectueze platile cuvenite Antreprenorului dupa receptia la terminarea 
lucrarilor . 

Sub-Clauza 11.3 - Plati interimare 
 Pe al doilea rand al primului paragraf, dupa "situatii de 

plata" se introduc urmatoarele: "nu vor fi efectuate plati intermediare " 

Sub-Clauza 11.6 - Plata finala 
 Pe randul patru al primului paragraf, dupa"situatie finala de 

lucrari" se introduc urmatoarele: "insotita de facturile 
corespunzatoare." 

Sub-Clauza 11.8 - Intarzieri in efectuarea platilor 
 La sfarsitul Sub-Clauzei 11.8 se introduc urmatoarele: 

"Beneficiarul va plati aceasta dobinda pe baza unei facturi  emisa de  
catre Antreprenor" 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

   

 

 
 
 
 

Conditii speciale suplimentare 
 

Clauza Prevederi 

Clauza 9 - Remedierea defectiunilor 
Sub-Clauza 9.1 - Remedierea defectiunilor 

 La sfarsitul Sub-Clauzei 9.1 se adauga urmatoarele:"Expirarea perioadei 
specificate in Anexa nu afecteaza responsabilitatea Antreprenorului 
pentrudefectiunile latente ale Lucrarilor din timpul perioadelor de 
responsabilitate impuse de legile in vigoare"  

Clauza 11 - Pretul Contractului  
Sub-Clauza 11.1 - Evaluarea lucrarilor 
 La sfarsitul Sub-Clauzei 11.1 se adauga urmatoarele: "Avand in vedere 

faptul ca prezentul contract este incheiat pentru lucrari de lunga durata, 
este necesara efectuarea unor ajustari ale Pretului Contractului. Pentru 
primele 12 luni de la intrarea in vigoare a contractului, pretul acestuia 
este ferm. Ajustarea pretului Contractului se va face prin 
aplicarea la valoarea de decontare a unui coeficient de actualizare care 
este egal cu evolutia indicelui preturilor de consum comunicat de 
Institutul National de Statistica .Evolutia indicelui preturilor de consum 
total, se determina aferent perioadei cuprinse intre luna de referinta si 
luna pentru care se realizeaza decontarea. 

Sub-Clauza 11.2 - Situatii lunare de lucrari 
 La sfarsitul Sub-Clauzei 11.2 se adauga urmatoarele: "Orice Situatie de 

Lucrari, potrivit prezentei Sub-Clauze va fi semnata de catre 
Reprezentantul Antreprenorului, numit in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 4.2. 

Sub-Clauza 11.4 - Plata Primei Jumatati a Sumei Retinute 
 Se inlocuieste textul Sub-Clauzei 11.4 cu urmatoarele: "Beneficiarul va 

elibera/restitui Antreprenorului 70% 
din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la 
data intocmirii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor 
,daca Beneficiarul nu a formulat pana la acea data nici o reclamatie de 
executie a Garantiei de Buna Executie si cu conditia emiterii Certificatului 
de Receptie la Terminarea Lucrarilor 

Sub-Clauza 4.4 - Plata Celei a Doua Jumatati a Sumei Retinute 

 Se inlocuieste textul Sub-Clauzei 11.5 cu urmatoarele: elibera/resitui 
Antreprenorului 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie la 
emiterea Certificatului de Receptie Finala, daca Beneficiarul nu a 
formulat pana la acea data nici o reclamatie de executare a Garantiei 
de Buna Executie. 
 

 
 
 


