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SECTIUNEA 

 

 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 

 

Sectiunea Fisa de Date a Achizitiei contine informatiile specifice, referitoare la aplicarea concreta a 
procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti 
interesati sa participe la licitatia deschisa pentru execu�ia obiectivului : 

 
 

« Servicii de proiectare pentru faza DALI, PT si DDE, inclusiv servicii de 

Asistenta tehnica pe parcursul executiei la obiectivul  

’’Pasaj peste A1 Bucuresti – Pitesti km 73+160" 

 - Cod CPV 71322500-6; 71311100-2» 
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I. DATE GENERALE 
 
a. Autoritatea contractant� 

Denumire: CNADNR – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti 

Adres�: B-dul Iuliu Maniu nr 401A, sector 6 

Localitate: Bucuresti Cod po�tal: 061127 �ara: Romania 

Persoana de contact: 
Valeriu Zanfir 

Telefon: . 021/318 66 91; 021/318 66 84; 
021/318 66 88 

E-mail: sap@drdpb.ro Fax: : 021/318 66 91; 021/318 67 04 

Adresa autorit��ii contractante: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, Bucuresti, Romania 
Mijloace de comunicare: orice comunicare se face in scris, prin fax sau prin posta. 

 
b. Principala activitate sau activit��i ale autorit��ii contractante 

|_x_| | ministere ori alte autorit��i publice 
centrale inclusiv cele subordonate la 
nivel regional sau local 

 |_ | servicii publice centrale 

|__| agen�ii na�ionale |__| ap�rare 

|__| autorit��i locale |__| ordine public�/siguran�� na�ional� 
|__| alte institu�ii guvernate de legea 
public� 

|__| mediu 

|__| institu�ie european�/organiza�ie 
interna�ional� 

|__| afaceri economico-financiare 

|__| altele  |__| s�n�tate 

  | x_|  construc�ii �i amenaj�ri teritoriale 

  |__| protec�ie social� 
  |__| recreere, cultur� �i religie 

  |__| educa�ie 

  |__| activit��i relevante 

  - energie 

  - ap� 
  - po�t� 
  - transport 

  |__| altele  

Autoritatea contractant� achizi�ioneaz� în numele altor autorit��i contractante da |__| nu |_x_| 

 

Alte informa�ii �i/sau clarific�ri pot fi ob�inute: 

  la adresa mai sus men�ionat�, Serviciul Achizitii Publice, 
parter .  
� altele: (fax 021/318 66 91; 021/318 67 04 
interval orar 7.30 – 15.30 

Data limit� de primire a solicit�rilor de clarific�ri 
Data 02.08.2010 ora limit� 15.30, adresa: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, Bucuresti,  
Serviciul Achizitii Publice,  parter 
tel/fax: 021/318 66 91; 021/318 67 04 
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Data limit� de transmitere a r�spunsului la clarific�ri: 04.08.2010, ora 15.30 

Mijloc de Precizare : 
• orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documentatiei de 

atribuire se poate obtine numai in scris, prin fax nr. (021) 318.67.04; (021) 318.67.05; (021) 
318.66.91 

• autoritatea contractanta va raspunde in scris, prin intermediul SEAP. Raspunsul 
autoritatii contractante la solicitarile operatorilor economici va fi transmis nu mai tarziu de 
6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Operatorii economici 
interesati au obligatia sa verifice sistematic in SEAP pentru a lua cunostinta de modificarile 
ulterioare, clarificarile, decalarea termenelor etc. privitoare la procedura de referinta. 
Operatorii economici care obtin documentatia de atribuire din SEAP si care sunt interesati 
sa participe la procedura, vor transmite o adresa cu datele de identificare ale societatii si 
datele persoanei de contact, in vederea comunicarii eventualelor clarificari, cu cel putin 10 
(zece) zile inainte de data limita de depunere a ofertei. 
 

                                   
ATENTIE!!! 

 
Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul 
derularii procedurii de atribuire a contractului se va face obligatoriu in scris, prin posta sau 
prin fax. Comunicarea prin e-mail este valabila sub conditia confirmarii acesteia prin fax 
sau posta. Riscul comunicarii revine operatorului economic, inclusiv in caz de forta majora. 
 
Confirmarea de primire din partea operatorilor economici se va face prin retransmiterea in 
maximum 24 de ore a actului primit de la autoritatea contractanta, cu numarul de 
inregistrare la operatorul economic. 
  
 

  
 c.   Cai de atac 

           Eventualele contestatii se pot depune in conditiile legii, conform OUG 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu notificarea autoritatii 
contractante. Lipsa notificarii in termenul legal conduce la imposibilitatea aplicarii prevederilor legale 
privind perioadele de asteptare pentru incheierea contractului de achizitie publica, fara culpa autoritatii 
contractante.  
Denumire: Consiliul Na�ional de Solu�ionare a Contesta�iilor 

Adres�: str.Stavropoleos nr. 6, sector 3   

Localitate: Bucuresti Cod po�tal: 77113 �ara: România 

E-mail: office@cnsc.ro                                            Telefon: 021/310.46.41 

Adres� internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42 

- contestatiile vor respecta modelul din Sectiunea Formulare, Formularul nr. 16 
d. Sursa de finan�are: 

Se specific� sursele de finan�are ale 
contractului ce urmeaz� a fi atribuit 

Dup� caz, proiect/program finan�at din fonduri 
comunitare da |__| nu |_x_| 
Sursa de finantare : Transferuri de la bugetul de 
stat pentru intretinere 
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1. Descriere 

II. 1.1) Denumire contract:  
« Servicii de proiectare pentru faza DALI, PT si DDE, inclusiv servicii de Asistenta tehnica pe 

parcursul executiei la obiectivul ’’Pasaj peste A1 Bucuresti – Pitesti km 73+160" 

 - Cod CPV 71322500-6; 71311100-2»  

II. 1..2) Denumire contract �i loca�ia lucr�rii : « Servicii de proiectare pentru faza DALI, 

PT si DDE, inclusiv servicii de Asistenta tehnica pe parcursul executiei la obiectivul ’’Pasaj 

peste A1 Bucuresti – Pitesti km 73+160" -  Cod CPV 71322500-6; 71311100-2» 

 

(a) Lucrari |__| (b) Produse |_| (c) Servicii |_X_| 

Executie |__|  
Proiectare si executie|__| 
Realizare prin orice mijloace corespunzatoare 
cerintelor specificate de autoritatea 
contractanta |_| 

Cumparare |_| 
Leasing |_| 
Inchiriere |_| 
Cumparare in rate 
|_| 

Categoria serviciului 
2A |_X_| 
2B |_| 
 

Principala locatie a lucrarii: 
............................ 
Cod CPV 
|_||_||_||_||_||_||_||_| 
 

Principalul loc de 
livrare 
............................ 
Cod CPV 
|_||_||_||_||_||_||_||_| 

Principalul loc de prestare 
Pasaj peste A1 Bucuresti 

– Pitesti km 73+160 

- Cod CPV  
71322500-6; 71311100-2 

 

II.1.3) Procedura se finalizeaz� prin: 
Contract de achizi�ie public�: |_x_|        Încheierea unui acord-cadru: |_| 

II. 1.4) Durata contractului de achizi�ie public� 
 
ani|_-_| luni |_- | zile|_45_| – durata estimata +asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor 

II.1.6) Divizare pe loturi  da |_|              nu |_x_| 
Ofertele se depun pe: |_| un singur lot |_| unul sau mai multe  |_| toate loturile 
Alte informa�ii referitoare la loturi:  nu este cazul 

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate 
da |_|         nu |_x_| 

 
2. Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantitati/prestatii servicii/lucrari (Se vor include eventuale suplimentari si 
optiuni, daca exista.) 
« Servicii de proiectare pentru faza DALI, PT si DDE, inclusiv servicii de Asistenta 

tehnica pe parcursul executiei la obiectivul ’’Pasaj peste A1 Bucuresti – Pitesti km 

73+160" - Cod CPV 71322500-6; 71311100-2» Serviciile de proiectare se vor presta 
pe o perioada de 45 zile (15 zile pentru fiecare faza), durata estimata - de la emiterea 
Ordinului de incepere, respectiv de la comanda dupa aprobarea fazei prealabile. 
Asistenta tehnica se va acorda pe toata durata de executie a lucrarilor proiectate. 
II.2.2) Optiuni da | _| nu |_x | 

 
III.  CONDI�II SPECIFICE CONTRACTULUI 

III.1. Alte condi�ii particulare referitoare la contract (dup� caz) 
 

da |_x_| 
 

nu |__| 
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III.1.1. Contract rezervat (dac� DA, scurt� descriere) 
 
III.1.2. Altele (dac� DA, descrie�i):  

da |_ _| 
 
da |_| 

nu |_x_| 
 
nu |_x_| 

 
IV. PROCEDURA 

IV. 1) Procedura selectat� 
Licita�ie deschis� |_x_| Negociere cu anun� de participare |_| 

Licita�ie restrâns� |_| Negociere f�r� anun� de participare 
|_| 

Licita�ie restrâns� accelerat� |_| Cerere de oferte |_| 

Dialog competitiv |_| Concurs de solu�ii |_| 
 

IV. 2) Etapa final� de licita�ie electronic� da |_| nu |_x_| 
 

IV.3) Legislatia aplicata 
   1. 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 lucrari; 
   2. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006; 
   3. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de lucrari; 
   4. Legea nr. 346 /2004 privind stimularea înfiin��rii �i dezvolt�rii întreprinderilor mici �i 
mijlocii, modificat� �i completat� prin Ordonan�a Guvernului nr. 27/2006; 
   5. Ordinul MT nr. 563/2007, pentru aprobarea procedurii de organizare, desfasurare, evaluare, 
atribuire si monitorizare privind achizitiile publice de produse, servicii si lucrari in cadrul MT si 
a unitatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa.  
   6. Ordonanta de urgenta nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea 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 
   7. Ordonanta de urgenta nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contrctelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii. 
   8. Ordonanta de urgenta nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la 
achizitiile publice. 
   9. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii. 
  10. Hotararea Guvernului nr. 834/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului 
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de lucrari; 
11. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea �i completarea 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie 
public�, a contractelor de concesiune de lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de 
servicii. 
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V. CRITERII DE CALIFICARE  
 
CONDITII GENERALE OBLIGATORII  

• Pot participa la procedura persoanele fizice si juridice, romane si straine, precum si 

asocierile intre acestea.  

 

• In cazul ofertelor comune, depuse de catre doi sau mai multi operatori economici 

asociati, ofertantul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un 

consor�iu sau o alt� grupare de dou� sau mai multe persoane. In cazul in care oferta 

comuna este desemnata castigatoare, contractul de asociere, in original sau in copie 

legalizata, se constituie anexa la contractul de achizitie publica.  

 

o Prin clauzele contractului de asociere, Asociatii vor notifica autoritatea 

contractanta cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Executant pentru 

Asociere si pentru to�i membrii asocierii. Nicio corespondenta sau relatie nu va fi 

purtata intre autoritatea contractanta si membrii asocierii, altii decat liderul 

desemnat de acestia. 

o In cazul asocierilor in care exista asociati persoane juridice/fizice romane si 

persoane juridice/fizice straine, pot fi desemnate lider de asociere numai 

persoanele juridice/fizice romane asociate. In cazul in care asocierea este 

constituita exclusiv din operatori economici straini, oricare dintre acestia poate fi 

desemnat lider, cu obligatia ca cel nominalizat de parti sa respecte obligatiile 

privind reprezentantul fiscal si, dupa caz, sediul permanent, prevazute in legislatia 

fiscala in vigoare in Romania. 

o Asocierile care participa ca ofertant in procedura pot avea sediul exclusiv pe 

teritoriul Romaniei.    

o Persoana desemnat� (liderul) este responsabil�, intre altele, pentru: a) 

înregistrarea asocierii la autoritatea fiscal� competent�, înainte ca aceasta s� 

înceap� s� desf��oare activitate; b) conducerea eviden�elor contabile ale asocierii; 

c) plata impozitului în numele asocia�ilor; d) depunerea unei declara�ii fiscale 

trimestriale la autoritatea fiscal� competent�, care s� con�in� informa�ii cu privire 

la partea din veniturile �i cheltuielile asocierii care este atribuibil� fiec�rui 

asociat, precum �i impozitul care a fost pl�tit la buget în numele fiec�rui asociat; 

e) furnizarea de informa�ii în scris, c�tre fiecare asociat, cu privire la partea din 

veniturile �i cheltuielile asocierii care îi este atribuibil� acestuia, precum �i la 

impozitul care a fost pl�tit la buget în numele acestui asociat. 

o Asocierea isi va putea modifica componen�a sau statutul legal pe durata derularii 

contractului doar cu aprobarea scrisa prealabil� a autoritatii contractante, 

motivata de imprejurari obiective. Retragerea din Asociere nu diminueaza in nicio 

masura si in niciun caz raspunderea asociatului fata de autoritatea contractanta. 

o Raspunderea fata de autoritatea contractanta pentru  indeplinirea  contractului 

este solidara, adica revine liderului si/sau oricaruia dintre membri sai, actuali sau 

retrasi, independent de structura asocierii, toti si oricare dintre asociati 

raspunzand separat si impreuna pentru obligatiile asumate prin contractul de 

achizitie publica sau prevazute de lege, independent de cota de participare a 

fiecaruia dintre asociati. 

o Contractul de asociere trebuie sa cuprinda clauze referitoare cel putin la: a) 

p�r�ile contractante; b) obiectul de activitate �i sediul asocia�iei; c) contribu�ia 

asocia�ilor în bunuri �i drepturi; d) cota procentual� de participare a fiec�rui 
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asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunz�toare 

contribu�iei fiec�ruia; e) desemnarea asociatului care s� r�spund� pentru 

îndeplinirea obliga�iilor asocia�iei fa�� de autorit��ile publice (inclusiv autoritatea 

contractanta); f) condi�iile de încetare a asocierii. Orice forma de asociere care nu 

indeplineste cerintele mentionate va fi considerata necorespunzatoare, oferta 

comuna urmand a fi respinsa ca atare. 

o Asocierile în participa�iune nu dau na�tere unei persoane juridice separate. 

Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri 

comerciale, care nu au personalitate juridic� �i sunt constituite în temeiul legii, 

sunt tratate drept asocieri în participa�iune. 

 

• Ofertele comune se depun si, dupa caz, se prezinta de catre asociatul desemnat sa reprezinte 

forma de asociere a operatorilor economici care depun oferta comuna respectiva. In acest 

sens, persoana juridica/fizica asociata desemnata va prezenta comisiei de evaluare, la 

deschidere, dovada desemnarii sale si a capacitatii de reprezentare a celorlalti operatori 

economici care depun oferta comuna. Dovada o poate constitui o copie certificata a 

contractului de asociere, precum si o imputernicire sub semnatura privata acordata de toti 

membri asociati, prezentata in original. Pe tot parcursul procedurii, precum si - in cazul 

desemnarii drept castigatoare a ofertei comune astfel depuse – pe durata derularii 

contractului autoritatea contractanta va relationa exclusiv cu liderul de asociere.  

 

• Propunerile financiare, inclusiv formularul de oferta, si propunerile tehnice prezentate in 

cadrul ofertelor comune depuse de mai multi operatori economici in mod asociat vor fi 

semnate de catre toti membri asociati, in scopul asigurarii opozabilitatii acestora. In cazul 

atribuirii contractului/acordului-cadru catre o asociere care a depus o oferta comuna, 

contractul/acordul-cadru se va semna de catre lider, desemnat prin documentele de asociere, 

prezentate in forma solicitata in Documentatie, fiind considerat in mod absolut ca toti membri 

asociati sunt deplin, valabil si opozabil reprezentati prin lider in raporturile cu autoritatea 

contractanta/ achizitor, dupa momentul si ca urmare a depunerii ofertei comune. 

 

• Ofertele comune dintre cel putin un operator economic care se incadreaza in categoria IMM-

urilor si cel putin un operator economic care nu se incadreaza in categoria IMM-urilor va fi 

tratata in regimul unei oferte obisnuite, fara facilitati legale aferente categoriei IMM-urilor. 

 

• In cazul ofertelor comune, toti operatorii economici asociati vor prezenta, individual, 

documentele de eligibilitate, inregistrare, calificare si capacitate tehnica si economico-

financiara necesare participarii in procedura, conform Documentatiei de atribuire, putand 

cumula capacitatile prezentate in comun. 

 

• In cadrul ofertelor comune, documentele care, conform Documentatiei de atribuire, se 

prezinta in mod individual de catre fiecare membru asociat vor purta antetul/apendicele 

operatorului economic asociat (membrul respectiv), avand in mod obligatoriu cel putin datele 

prevazute in cuprinsul art. 74 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea neluarii acestora in considerare. 

Documentele comune ale ofertei comune, precum scrisoarea de inaintare, formularul de 

oferta s.a., vor fi prezentate cu antetul/apendicele liderului sau, daca exista, cu 

antetul/apendicele asocierii. 

 
• Pentru dovedirea indeplinirii cerintelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta 

ini�ial doar o declara�ie pe propria r�spundere, in forma solicitata prin prezenta 

Documentatie (Formularul nr. 15), semnat� de reprezentantul s�u legal, prin care confirm� 
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c� îndepline�te cerin�ele de calificare astfel cum au fost solicitate în documenta�ia de 

atribuire. Declara�ia va fi înso�it� de o anex� în care ofertantul trebuie s� men�ioneze succint, 

dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerin�e - inclusiv, dac� au fost 

solicitate, diverse valori, cantit��i sau altele asemenea. Subsecvent, inainte de incheierea 

raportului procedurii, ofertantul care a prezentat o declaratie privind indeplinirea cerintelor 

de calificare este obligat, la cererea autoritatii contractante, in termen de 3 zile lucratoare, 

sa prezinte/completeze certificatele/documentele edificatoare care probeaz�/confirm� 
îndeplinirea cerin�elor de calificare.  

 

• In cazul în care ofertantul î�i demonstreaz� situa�ia economic� �i financiar� sau/si 

capacitatea tehnic� �i profesional� invocând �i sus�inerea acordat� de c�tre o alt� persoan�, 

atunci acesta are obliga�ia de a dovedi sus�inerea de care beneficiaz� prin prezentarea, in 2 

exemplare originale, a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în form� 
autentic� – Formularul 17, prin care aceasta confirm� faptul c� va pune la dispozi�ia 

ofertantului resursele financiare/tehnice invocate. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si 

neconditionat, precizand fara echivoc faza procedurala de la care intelege tertul sa acorde 

sustinerea, precum si care parte/parti a/ale ofertei sunt sustinute de acesta, in conditiile legii. 

Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie s� prevad� care sunt resursele care sunt 

aduse in sustinere �i s� eviden�ieze faptul c� disponibilizarea acestora se va realiza în func�ie 

de necesit��ile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauz�, in conditiile si in 

termenele acestuia.  

Persoana care asigur� sus�inerea financiar�/tehnica nu trebuie s� se afle în situa�ia care 

determin� excluderea sau care da dreptul la excludere din procedura de atribuire, conform 

prevederilor art. 180, respectiv art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare. In acest sens, sustinatorul va completa si prezenta Formularele nr. 5 si nr. 6. din 

documentatie, certificate de atestare fiscala pentru taxele locale si catre bugetul consolidat,  

precum si un certificat valabil emis de O.R.C. privind situatia generala a societatii (denumire, 

stare, sediu, participatii, actionari/asociati, hotarari adoptate, obiect de activitate, sedii 

secundare, mentiuni speciale etc.) si o copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare a 

societatii. Alte documente pot fi cerute, pe parcursul analizei ofertelor, de catre comisia de 

evaluare. 

In situatia in care un tert acorda sustinerea sa, sub orice aspect si in orice masura, 

pentru doi sau mai multi ofertanti, ofertele acestora se vor respinge ca inacceptabile, fiind 

contrare principiului concurentei loiale si/sau al eficientei utilizari a fondurilor publice. Se 

admite sustinerea de catre acelasi tert a doi sau mai multi operatori economici participanti in 

aceeasi procedura numai in masura in care acestia depun o oferta comuna (constituie un 

singur ofertant). Regulile se aplica in mod corespunzator si in cazul in care sustinerea provine 

din partea mai multor terti concomitent, niciunul dintre acestia neputand sustine mai mult de 

un ofertant. 

Nu pot fi prezentate prin sustinere documente care apartin capacitatii profesionale 

specifice (referitoare la inregistrarea ca forma profesionala sau la personalul de specialitate 

care va fi afectat indeplinirii contractului), fara de care prestatorul (oricare membru asociat 

si acestia impreuna, dupa caz) nu poate desfasura nemijlocit si in mod legal lucrarile/ 

serviciile supuse achizitiei.  

De asemenea, nu pot fi prezentate prin sustinere documente privind inregistrarea si 

eligibilitatea operatorului economic participant in procedura ca ofertant. 

 

Ofertele vor fi elaborate cu respectarea legislatiei in vigoare, sub toate aspectele si in 

privinta tuturor cerintelor rezultand din Documentatia de atribuire, in special – dar fara 

limitare - cu privire la legislatia: contributiilor sociale, a obligatiilor fiscale, a modului de 

indeplinire a obiectului viitorului contract de achizitie publica, protectiei mediului, a sanatatii 



��������������	
�	����������������	�����
���	���                                                                               11/63�

si securitatatii in munca, a calitatii si conformitatii lucrarilor, serviciilor si produselor, a 

autorizarii unor activitati, a inspectarii si verificarii legale a unor dotari tehnice etc. 

Nerespectarea oricarei prevederi legale aplicabile constituie motiv pentru considerarea ca 

inacceptabila/neconforma si, in consecinta, pentru respingere directa a ofertei prezentate 

contrar legii. Prin „lege”se intelege orice act avand caracter normativ (legi, ordonante ale 

Guvernului, hotarari de Guvern, ordine, instructiuni, normative, prescriptii tehnice etc.), 

valabil si aplicabil la data prezentarii ofertei. 

 

 

 
V.1. Situatia personala a candidatului / ofertantului  
Declaratie privind eligibilitatea  
     Solicitat   �          Nesolicitat  �       

Cerinta obligatorie :  
Se va completa Formularul nr. 5  

Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 181      
Solicitat   �          Nesolicitat  � 

Cerinta obligatorie :  
Completare Formular nr. 6  
�   Pentru persoanele juridice romane 
Confirmarea Declaratiei se va face prin prezentarea 
Certificatelor privind obligatiile de plata: 
- catre bugetul de stat consolidat, in urma verificarii 
balantei la 31.05.2010;  
catre bugetul local la data de 31.05.2010.       
Certificatele vor fi prezentate in original sau copie 
legalizata. 
 
� Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte 
documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitati in 
conformitate cu cerintele solicitate de Autoritatea 
Contractanta. Se va tine cont de sistemul de plati 
international. 

Certificatul de cazier fiscal al 
ofertantului 

Cerinta obligatorie 
Persoane fizice si juridice romane 

Ofertantul va prezenta cazierul fiscal in original sau in 
copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor. 
In cazul ofertelor comune, cazierul fiscal se va prezenta 
de catre fiecare membru al asocierii/gruparii/consortiului 
etc. care prezinta oferta. 
 
Persoane fizice/juridice straine 

Se vor prezenta documente  edificatoare  care  sã 
dovedeascã,  în  conformitate cu prevederile legale din 
tara în care candidatul/ofertantul este rezident, ca acesta 
nu a savarsit fapte sanctionate de prevederile legale 
fiscale, financiare, vamale ori care privesc disciplina 
fiscala, inclusiv ca nu sunt inactive fiscal.  
In cazul in care nu exista o autoritate competenta sau o 
procedura de emitere a unor asemenea inscrisuri in statul 
de rezidenta (a carui nationalitate o are ofertantul), 
ofertantul va prezenta o declaratie autentica a 
reprezentantului legal in acest sens si care sa precizeze ca 
ofertantul nu a savarsit fapte sanctionate de prevederile 
legale fiscale, financiare, vamale ori care privesc 
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disciplina fiscala, inclusiv ca nu este inactiva fiscal. 
Declaratia se va da pe proprie raspundere, conform 
legilor din Romania, sub sanctiunile aferente pentru fals 
in declaratii si uz de fals. 
Documentele oficiale depuse de persoanele juridice 
straine vor fi prezentate in original/copie legalizata, 
insotite de traduceri autorizate in limba romana.  
 

 
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
 
Persoane juridice/fizice romane Cerinte obligatorii : 

- Certificat constatator emis, de Oficiul Registrului 
Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de data 
deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.  
Certificatul constatator trebuie sa contina codurile CAEN 
actualizate conform Ordinului INS nr. 337/2007, inclusiv 
cele privind activitatea aferenta indeplinirii obiectului 
viitorului contract de achizitie publica, sub sanctiunea 
respingerii ofertei ca inacceptabila. Operatorul economic 
trebuie sa se afle in functiune la data ofertei si pe durata 
estimata a viitorului contract, precum si sa nu se gaseasca 
in vreuna dintre situatiile care atrag neeligibilitatea sa, 
conform legii. 
- Certificat de inregistrare fiscala (C.U.I.), copie 
legalizata. 

Persoane juridice /fizice straine Cerinte obligatorii : 
Documente  edificatoare  care  sã dovedeascã o formã de 
înregistrare ca persoanã juridicã,  în  conformitate cu 
prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul 
este rezident. 
Documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine 
vor fi prezentate in original, insotite de traduceri autorizate 
in limba romana.  
 

V.3. Situatia economico-financiara  
Informatii privind situatia economico-
financiara  
Solicitat   �          Nesolicitat  �       

Cerinte obligatorii: 
-Informatii generale, inclusiv cifra de afaceri pe ultimii 3 
ani, valoare minima de: 
- 105.405 lei/ 24.727 euro. 
Se va completa Formularul nr. 7  
- Bilantul contabil (fara notele explicative) la 31.12.2008 
si  la 31.12.2009, vizate de organele competente. 
- Obligatii contractuale, în desfãsurare, fatã de alti 
beneficiari/clienti – daca exista. 
      Se va completa Formularul nr. 12 din cadrul 
Sectiunii Formulare. 
 

V.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala   
Informatii privind capacitatea tehnica 
 

Cerinte obligatorii: 
- Lista principalelor executari de servicii efectuate in ultimii 3 
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Solicitat  �                     Nesolicitat �   ani (socotiti prin raportare la data-limita de depunere a 

ofertelor, astfel cum este mentionata in anuntul de 

participare).  
Se va completa Formularul nr. 14. 
 
- Experienta similara: ofertantul trebuie sa faca dovada 
executarii (incepere si finalizare) unor servicii in ultimii 3 ani 
prin prezentarea unui singur contract, a carui valoare 
minima (fara TVA) sa fie de: 
                26.351 LEI /6.182 EURO, 
al carui obiect a fost prestarea unor servicii similare (aceeasi 
categorie, conform cod CPV), cu precizarea ca acestea trebuie 
sa priveasca lucrari de reparatii pod care au constat in 
ridicarea suprastructurii cel putin 50 cm inaltime, lucrari 
executate sub circulatie. Se va prezenta Formularul nr. 8, 
insotit de copia contractului declarat si recomandarea 
beneficiarului pentru indeplinirea acelui contract.  
        Perioada de referinta de 3 ani pentru experienta similara 
se socoteste prin raportare la: 
           - in ce priveste inceperea serviciilor: data incheierii 
contractului sau, dupa caz, la data subsecventa a inceperii 
prestarii serviciilor (daca cele doua date nu coincid)  
           - in ce priveste finalizarea serviciilor: data-limita de 
depunere a ofertelor, astfel cum este mentionata in anuntul de 
participare. 
 
 - Recomandãri/Certificate constatatoare din partea altor 
beneficiari/clienti. 
Se vor prezenta recomandãri/certificate constatatoare din 
partea altor beneficiari/clienti, cu referire la servicii similare 
celor solicitate la Experienta similara. 
 
Cerinte privind recomandarile/certificatele constatatoare 
(inclusiv cele privind contractul prezentat pentru experienta 
similara) : 
În situa�ia în care ofertantul a avut calitatea de membru 
asociat in cadrul unei asocieri, ofertantul va prezenta 
contractul de servicii al asocierii ; procesul verbal de recep�ie 
la terminarea serviciilor încheiat cu beneficiarul final 
(administratorul drumului pe care se afla obiectivul in cauza), 
sau recomandarea emisa de beneficiarul final catre asociere 
prin lider. Din recomandare si, dupa caz, din alte documente 
asociate contractului de servicii prezentat drept experienta 
similara trebuie sa reiasa fara echivoc cota de participare si 
tipul serviciilor indeplinite de membrul asociat in cauza 
(ofertantul din prezenta procedura), oricare si toate aceste 
documente fiind insusite de catre beneficiarul final al 
serviciilor respective. 
In mod similar, ofertantul care a indeplinit calitatea de 
subcontractant al unor servicii similare, trebuie sa prezinte 
contractul principal de servicii ; procesul verbal de recep�ie la 
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terminarea serviciilor încheiat cu beneficiarul final 
(administratorul drumului pe care se afla obiectivul in cauza) 
sau recomandarea emisa de beneficiarul final catre 
antreprenorul general. Din recomandare si, dupa caz, din alte 
documente asociate contractului de servicii prezentat drept 
experienta similara trebuie sa reiasa fara echivoc cantitatea si 
tipul serviciilor indeplinite de membrul asociat in cauza 
(ofertantul din prezenta procedura), oricare si toate aceste 
documente fiind insusite de catre beneficiarul final al 
serviciilor respective. 
 

Informatii privind asigurarea calitatii 
Solicitat �                         Nesolicitat 
� 

Cerinte obligatorii : 
Se va prezenta Certificat emis de organisme independente 
care atesta respectarea standardelor de asigurarea calitatii, 
respectiv ISO 9001 sau alte documente echivalente. 
Documentele trebuie sa fie emise pentru domeniul de 
activitate ce face obiectul procedurii.  

Informatii privind protectia mediului 
Solicitat �                         Nesolicitat 
� 

Cerinte obligatorii : 
Se va prezenta Certificat privind sistemul de management de 
mediu ISO 14001 sau alte documente echivalente. 
Documentele trebuie sa fie emise pentru domeniul de 
activitate ce face obiectul procedurii.  

Informatii privind protectia muncii 
Solicitat �                         Nesolicitat 
� 

Cerinte obligatorii : 
- Se va prezenta Certificat privind sistemul de management de 
securitate si sanatate in munca OHSAS 18001 sau alte 
documente echivalente. 
Documentele trebuie sa fie emise pentru domeniul de 
activitate care face obiectul procedurii. 
- Declaratie pe propria raspundere privind respectarea 
legislatiei de securitate si sanatate in munca pe parcursul 
indeplinirii contractului. 
Ofertantul este obligat s� indice în cadrul ofertei (in cadrul 
Declaratiei privind respectarea legislatiei in domeniul 
protectiei muncii sau distinct) faptul c� la elaborarea 
acesteia a �inut cont de obliga�iile referitoare la condi�iile 
de munc� �i protec�ia muncii, conform reglementarilor 
aplicabile, care pot fi identificate la adresa de web 
www.inspectmun.ro (in special sectiunea Legislatie). 
- Se va prezenta copie certificata de pe diploma de studii si 

certificatele de absolvire a cursurilor de sanatate si securitate 

in munca, respectiv de evaluare a riscurilor, apartinand 

persoanei desemnate pentru prevenire si protectie in privinta 

sanatatii si securitatii in munca ori, dupa caz, de pe contractul 
de servicii pentru prevenire si protectie in privinta sanatatii si 
securitatii in munca si de pe autorizatia specifica in domeniul 
SSM (in cazul externalizarii), conform Legii nr. 319/2006, cu  
modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea 
procedurilor din Normele de aplicare a acesteia. 

 
Informatii privind dotarea tehnica  
Solicitat �                          Nesolicitat 

Cerinte obligatorii  
Se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere si, totodata, 
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� dovezi privind dotarea tehnica pentru indeplinirea 
contractului, in conformitate cu cerintele din  caietul de 
sarcini, pe toata durata de valabilitate a viitorului contract de 
achizitie. Se va completa Formularul nr. 9 cu dotarile 
propuse pentru contractul de achizitie. 
 

Informatii privind personalul tehnic de 
specialitate.  
Solicitat �                          Nesolicitat 
� 

Cerinte obligatorii  
- Se va prezenta o Declaratie care contine informatii privind 
numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, 
asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea 
cadrelor de conducere, precum si persoanele direct 
responsabile de indeplinirea contractului. Se va completa 
Formularul nr. 10. 
- Se vor atasa CV-urile personalului de conducere si ale 

personalului tehnic resonsabil cu elaborarea proiectului 

(ingineri). 

CV-urile responsabililor cu elaborarea proiectului vor fi 
insotite de diplome (copii), obtinute pentru specialitatea 
inginereasca in domeniul obiectului proiectarii. 
- Personalul de specialitate va fi nominalizat in lista, cu 
precizarea pozitiei pe care o va ocupa fiecare in executarea 
viitorului contract. 

Informa�ii privind subcontractan�ii Se solicita prezentarea Declaratiei si listei cuprinzand 
subcontractantii – Formular nr. 13 din Sectiunea Formulare, 
cu subcontractantii si specializarea acestora, inclusiv 
acordurile de subcontractare, lista cantitatilor care vor fi 
subcontractate, lista dotarilor tehnice puse la dispozitie de 
subcontractant insotita de dovezile privind detinerea acestora 
si, dupa caz, resursele umane specifice puse la dispozitia 
executantului - daca este cazul.  
Acordurile pot fi incheiate sub conditia atribuirii contractului 
in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin 
formularului de contract aferent procedurii.  
In cazul in care nu vor fi subcontractate servicii, se va 
prezenta declaratia (Formularul nr. 13) cu mentiunea „Nu este 
cazul”. 
In vederea verificarii conditiilor de legalitate privind 
conflictul de interese, pe langa Formularul nr. 13, se va 
prezenta si o lista privind subcontractantii 
(numele/denumirea, sediul, CUI/CNP), atasata la scrisoarea 
de inaintare, in afara coletului cuprinzand oferta 
(documentele de calificare si propunerile). 

Lista privind intreprinderile afiliate In vederea verificarii conditiilor de legalitate privind libera 
concurenta, operatorul economic ofertant (respectiv fiecare 
operator asociat – in cazul ofertelor comune) are obliga�ia de a 
include în oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, 
în m�sura în care acestea exist�.  
Prin intreprinderi afiliate se intelege orice subiect de drept: 
    a) asupra c�ruia un alt subiect de drept poate exercita, direct 
sau indirect, o influen�� dominant�; sau 
    b) care poate exercita o influen�� dominant� asupra altui 
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subiect de drept; sau 
    c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl� 
sub influen�a dominant� a unui alt subiect de drept. 
Lista se prezinta atasat la scrisoarea de inaintare, in afara 
coletului cuprinzand oferta (documentele de calificare si 
propunerile). 

Obligatii specifice ale proiectantului In afara obligatiilor decurgand din caietul de sarcini, inaintea 
prezentarii la decontare a serviciilor, conform legii este 
necesara obtinerea avizului ANCPI privitor la eventualele 
documentatii care intra in sfera de aplicare a Ordinului nr. 
108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
verificare �i recep�ie a lucr�rilor de specialitate din domeniul 
cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei �i 
al cartografiei. 
Pana la punerea in opera a proiectului, proiectantul de obliga 
sa raspunda in scris, in cel mult 1 zi lucratoare de la solicitare, 
in privinta oricaror aspecte neclare sau care necesita punctul 
de vedere al acestuia. 
De asemenea, la formarea pretului ofertat se va avea in vedere 
ca este posibil ca autoritatea contractanta sa solicite prezenta 
unor specialisti din cadrul ofertantului, ca experti cooptati, in 
scopul analizarii si atribuirii lucrarilor care fac obiectul 
proiectarii. 
Toate si oricare obligatii specifice sau generale ale 
proiectantului, conform legii si contractului, vor fi efectuate in 
pretul ofertat, fara alte costuri pentru beneficiar, cu exceptia 
taxelor/tarifelor percepute de autoritati pentru eliberarea 
avizelor, autorizatiilor, certificatelor etc., sume pe care le 
avanseaza proiectantul si le deconteaza beneficiarul, pe baza 
de documente justificative, conform prevederilor contractuale. 
 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1) Limba de redactare a ofertei Oferta va fi redactata in limba românã. 
Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in 
care ofertantii straini sunt rezidenti, precum si orice alte 
documente detinute de oferta vor fi prezentate in limba care au 
fost emise si insotite de traducerea autorizata in limba romana. 
In caz contrar, documentele nu vor fi luate in considerare, cu 
efectele de rigoare. 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 
 

    90 zile, de la data limita de depunere a ofertelor 
 

VI.3) Garan�ia de participare 
Solicitat� |_x_| Nesolicitat� |__| 

Conditii de constituire - cerinte specifice obligatorii : 
Ofertantul va constitui garantia de participare la procedura de 

achizitie, atasand dovada in original la scrisoarea de inaintare, 

in afara plicului care contine oferta. Dovada este constituita, 

dupa caz, din : (i) scrisoarea bancara in original ; (ii) copia 

certificata a ordinului de plata vizat de banca, care va fi 

colationata cu originalul acestuia in cadrul sedintei de 

deschidere, insotit de extrasul de cont al ofertantului care sa 
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ateste virarea, anterior datei si orei de deschidere a ofertelor, a 

sumei solicitate cu titlu de garantie de participare la procedura 

in contul precizat al autoritatii contractante; (iii) sau (numai 

daca modalitatea este permisa expres prin Documentatie, in 

conditiile legii), copia certificata a chitantei de depunere in 

numerar la casieria autoritatii contractante, care va fi 

colationata cu originalul acestuia in cadrul sedintei de 

deschidere, care sa ateste plata, anterior datei si orei de 

deschidere a ofertelor, a sumei solicitate cu titlu de garantie de 

participare la procedura. [Nota : prin « fotocopie certificata » 

se intelege fotocopia semnata si stampilata de catre ofertant, 

continand mentiunea « Conform cu originalul ».] 

Garantia se constituie exclusiv de catre ofertant, in favoarea/in 

contul precizat in Documentatie al autoritatii contractante. In 

cazul ofertelor comune, liderul asocierii sau al formei 

constituite de operatorii economici in cauza va prezenta 

garantia aferenta ofertei comune, care poate fi constituita de 

oricare, toti sau numai unii dintre membrii asocierii care 

depune oferta comuna.  

In cazul ofertelor depuse de catre operatori economici care se 

incadreaza in categoria IMM-urilor, garantia de participare 

redusa conform Legii nr. 346/2004 se prezinta impreuna cu 

dovada (in original sau in copie legalizata) a indeplinirii 

criteriilor legale privind incadrarea in categoria IMM-urilor a 

operatorului respectiv. In cazul in care se depune o oferta 

comuna care apartine unui operator economic care se 

incadreaza in categoria IMM-urilor impreuna cu unul sau mai 

multi operatori economici care nu se incadreaza in categoria 

IMM-urilor sau care, desi se incadreaza, nu fac dovada acestei 

situatii legale, garantia se constituie la nivelul integral prevazut 

de Documentatia de atribuire, sub sanctiunea respingerii ofertei 

pentru lipsa garantiei in cuantumul stabilit in Documentatie. 

Nu sunt permise constituirile de garantii de participare prin 

sustinere economico-financiara din partea tertilor. 

Ofertele care nu sunt insotite de garantiiile  de participare 

constituite in forma si avand valabiltatea solicitate in 

Documentatie, vor fi respinse in sedinta de deschidere, fara 

desigilare, urmand a fi returnate operatorului economic in 

cauza. 

 Cuantumul garantiei pentru participare: 2.400 lei  
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:  
     - 105 zile, de la data limita de depunere a ofertelor. 
Forma de constituire a garan�iei de participare:  
 - Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii 
contractante – se va completa Formularul nr. 3. 
  
 Nerespectarea formularului impus da dreptul autoritatii 

contractante de a respinge ca inacceptabila oferta in cauza. 

Scrisorile de garantie nu se restituie ofertantilor, cu exceptia 

situatiei in care ofertantul interesat prezinta o cerere scrisa 

expresa, la care ataseaza o copie legalizata (in prealabil) a 
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scrisorii in cauza si o adresa din partea bancii conform careia 

este necesara returnarea formei originale pentru descarcarea 

de obligatii a ofertantului fata de banca. 

- Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca 
emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. 
Contul autoritatii contractante: 
Cod IBAN nr. RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001 deschis la 
BCR – Sucursala Unirea 
- numerar la casieria autoritatii contractante, in conditiile legii. 
Nota: Scrisoarea de garantie, ordinul de plata sau dupa caz 
chitanta vor fi prezentate separat de oferta propriu-zisa, in 
original, nefiind incluse in coletul sigilat ce contine oferta si 
documentele de calificare. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat in procesul de 
evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea facila 
a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de 
sarcini.  
Propunerea tehnicã se va elabora in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini si ale reglementarilor si 
standardelor aplicabile in vigoare. 
Neindeplinirea oricarei cerinte din Documentatia de 
atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini aferent, constituie 
motiv pentru respingerea ofertei ca inacceptabila, respectiv 
neconforma. 
 

Expertiza tehnica elaborata anterior se ataseaza anuntului 

de participare publicat in SEAP. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in 
Sectiunea « Formulare » (Formularul 2 si anexele 
acestuia). 
 

      Serviciile vor fi prestate pe faze sub conditia aprobarii      de 
catre beneficiar a fazei precedente.  
 

    Propunerea financiara se va exprima in lei si in euro. 
Data pentru care se determinã echivalenta  leu/euro:  1euro=….. 
lei comunicat de BNR in ziua de  04.08.2010 
      Formularul de oferta va respecta intocmai formatul solicitat 
in Documentatia de atribuire (dupa caz), inclusiv anexele la 
acesta, urmand a fi completat cu respectarea cerintelor din 
caietul de sarcini si a dispozitiilor legale aplicabile. 
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VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Cerinte obligatorii: 
 
Adresa la care se depune oferta: CNADNR – DRDP 
Bucuresti, B-dul. Iuliu Maniu nr. 401A, etaj 1 
(Registratura), Sect. 6, Bucuresti. 
 tel./ fax: 021/318 66 91; 021/318 67 04 
 
Numãrul de exemplare necesare: 1 original si 1 copie 
 
Sigilarea si marcarea ofertei : 
Prezentarea  ofertei  se  va  face  în  plicuri  separate si 
sigilate, originalul separat de copie, marcate corespunzator. 
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis 
corespunzator si netransparent (opac), pe care se va scrie 
numai denumirea procedurii si a entitatii achizitoare, fara a 
se specifica ofertantul, si cu inscriptia "A NU DE 

DESCHIDE INAINTE DE DATA …, ORA …". 
            Originalul ofertei va fi constituit din documentele   
solicitate prezentate in original sau, acolo unde nu se pot 
lasa la dosarul de prezentare in forma originala, 
documentele se vor prezenta in copii legalizate, care vor 
ramane la dosarul persoanei juridice achizitoare. 
            La prezentarea exemplarului original al ofertei, se 
vor include in original sau copie legalizata numai 
documentele unde s-a specificat in Documentatia de 
atribuire "original” sau „copie legalizata".  
             Documentele provenind de la ofertant (emise de 
acesta) se prezinta in original. 

           Restul documentelor se vor prezenta in copie si 
se vor certifica pentru conformitate cu originalul prin 
aplicarea stampilei societatii pe semnatura reprezentantului 
legal/imputernicit al societatii, cu mentiunea „conform cu 
originalul”, pe fiecare pagina din oferta.  
Documentele care compun originalul ofertei vor fi semnate, 
numerotate si stampilate, pe fiecare pagina, de catre 
reprezentantul ofertantului, desemnat legal sa reprezinte 
ofertantul (director, presedinte etc) sau de catre 
reprezentantul imputernicit al ofertantului [conform 
mentiunilor de mai jos]. Stampila aplicata va fi cea de 
reprezentare a ofertantului (rotunda, de regula). 
 

Copia ofertei va fi constituita din fotocopia integrala si 
lizibila a exemplarului original al ofertei. 

 
Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al 
documentelor prezentate, cu trimitere la fila/filele unde 
se afla documentele solicitate prin Documentatia de 
atribuire. 

 
La depunere, oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare a 
ofertei  - Formularul nr. 1 din Sectiunea «Formulare ». 
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Atasat la scrisoarea de participare se vor prezenta: 
- dovada constituirii garantiei de participare, in 

forma, cuantumul si avand valabilitatea stipulate 
in prezenta Documentatie de atribuire;  

- imputernicirea de participare la sedinta de 
deschidere a ofertelor, dupa caz; 

- lista intreprinderilor afiliate, dupa caz; 
- lista subcontractantilor, dupa caz. 

          Numarul total de pagini precizat in scrisoarea de 
inaintare va cuprinde toate documentele depuse, inclusiv 
cele mentionate mai sus. 

 
CONDITII GENERALE OBLIGATORII 

ATENTIE!!! 
- Atat originalul ofertei, cat si copia acesteia, vor fi semnate, numerotate si stampilate, pe fiecare 
pagina, de catre reprezentantul legal autorizat al ofertantului.  
- Se va atasa la formularul de oferta originalul specimenului de semnatura legalizat notarial al 
reprezentantului legal (persoana legal autorizata sa reprezinte ofertantul). 

In cazul delegarii competentei de semnare a ofertei si a altor documente ale  
procedurii, persoana careia i s-a delegat competenta (reprezentantul imputernicit) va 
depune in plus (pe langa specimenul reprezentantului legal): 

• imputernicirea (sub semnatura privata) [in cazul ofertantilor persoane 
fizice imputernicirea trebuie acordata exclusiv prin procura autentica]; 
• declaratie pe proprie raspundere (sub semnatura privata) privind  
asumarea raspunderii pentru si in numele celui reprezentat si respectarea 

obligatiilor care revin acestuia in cadrul procedurii de achizitie publica, 
potrivit legii,  
                        precum si 
• fotocopie a actului de identitate a persoanei imputernicite       

                                  (reprezentantul imputernicit). 
 [Imputernicirea, declaratia si fotocopia actului de identitate se prezinta, deci, numai daca 
ofertantul prezinta documente in cadrul ofertei care nu sunt semnate de reprezentantul legal 
(de regula, administrator, director, presedinte al consiliului de administratie, administrator 
executiv – conform legii privind societatile comerciale) al operatorului economic respectiv, 
ci de alta persoana (reprezentant imputernicit). In acest caz, alaturi de specimenul de 
semnatura legalizat notarial al reprezentantului legal al operatorului economic respectiv se 
depune si cele 3 documente suplimentare solicitate, respectiv imputernicirea, o declaratie  
a celui imputernicit, si fotocopia actului de identitate a acestuia, in calitate de reprezentant 
imputernicit. 
 Daca documentele prezentate in oferta comuna sunt semnate de insusi reprezentantul legal 
al operatorului economic respectiv este necesara doar dovada specimenului legalizat al 
acestuia.]  
In cazul ofertelor comune, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru in parte al asocierii 
care depune oferta comuna.  
Specimenul de semnatura si, dupa caz, imputernicirea, declaratia si fotocopia actului de 

identitate al reprezentantului imputernicit au drept scop verificarea asumarii eficiente, 
ferme si opozabile a ofertei de catre operatorul economic, respectiv - in cazul ofertelor 
comune – de catre fiecare si toti membrii asocierii care depune oferta comuna. 

 
       - Prezentarea documentelor din cadrul ofertei original sau copie se va realiza in ordinea 
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enumerarii din cuprinsul acestei documentatii, avand anexat opisul documentelor. Opisul va 
contine inclusiv trimitere la pagina fiecarui document. 
 

- Pentru dovedirea indeplinirii cerintelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta ini�ial 
doar o declara�ie pe propria r�spundere, in forma solicitata prin prezenta Documentatie, semnat� 
de reprezentantul s�u legal, prin care confirm� c� îndepline�te cerin�ele de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documenta�ia de atribuire. Declara�ia va fi înso�it� de o anex� în care ofertantul trebuie s� 
men�ioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerin�e - inclusiv, dac� au 
fost solicitate, diverse valori, cantit��i sau altele asemenea. Subsecvent, inainte de incheierea 
raportului procedurii, ofertantul care a prezentat o declaratie privind indeplinirea cerintelor de 
calificare este obligat, la cererea autoritatii contractante, in termen de 3 zile lucratoare, sa 
prezinte/completeze certificatele/documentele edificatoare care probeaz�/confirm� îndeplinirea 
cerin�elor de calificare. Lipsa/neprezentarea oricarui document solicitat conform Documentatiei 
de atribuire, respectiv care corespunde unei cerinte prevazute in Documentatia de atribuire, da 
dreptul autoritatii contractante sa considere oferta ca inacceptabila, urmand a o respinge ca 
atare. 

 
- Toate documentele scrise emise si prezentate de ofertant in cadrul procedurii vor purta 
antetul/apendicele acestuia, avand in mod obligatoriu cel putin datele prevazute in art. 74 alin. 1 
din Legea nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sub 
sanctiunea neluarii acestora in considerare. In cazul ofertelor comune, toate documentele scrise 
emise si prezentate de ofertant (asociere) vor contine datele de identificare ale fiecarui membru 
al asocierii, antetul asocierii fiind facultativ. 
 

Ofertele care nu respecta conditiile de prezentare vor fi considerate inacceptabile 
 si respinse ca atare. 

 
 

VI.7 Model de contract  insusit Formularul de contract din sectiunea „Formulare” va fi 
introdus in  plicul cu documente de calificare  cu mentiunea 
“De acord cu propunerea de contract” – semnatura si 
stampila.  

Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele contractuale 
negociabile se vor formula in scris, cu redarea integrala a  
textului/textelor afectate/e la care se refera obiectiunile in 
forma propusa de ofertant, si vor fi prezentate in plic separat 
odata cu inaintarea coletului ce contine oferta. Formularea de 
obiectiuni privind clauzele obligatorii echivaleaza cu 
propunerea unor clauze vadit dezavantajoase fata de autoritatea 
contractanta, oferta urmand a fi incadrata ca neconforma si 
respinsa ca atare. Sunt clauze obligatorii, nesupuse 
obiectiunilor si negocierii, cele care reglementeaza : obiectul 
contractului, pretul contractului, durata contractului, executarea 
contractului, documentele contractului, obligatiile principale 
ale partilor, sanctiunile specifice pentru neindeplinirea 
obligatiilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si 
securitatea muncii, protectia mediului, standardele tehnice, de 
calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia 
patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul 
public aferent contractului de achizitie in cauza. 
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Ofertele apartinand operatorilor economici care nu isi 
insusesc clauzele obligatorii ale formularului de contract ori 
propun obiectiuni fara respectarea formatului impus, vor fi 
considerate neconforme si respinse ca atare. 

VI.8) Data limit� de depunere a 
ofertelor 

11.08.2010, ora 8.30 

VI.9) Posibilitatea retragerii sau 
modific�rii ofertei 

Orice  ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage 
oferta numai inainte de data si ora limita stabilita pentru 
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. 
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica 
oferta deja depusa dupa expirarea datei limita stabilita pentru 
depunerea ofertelor, decat sub sanctiunea excluderii acestuia din 
procedura de achizitie si a pierderii garantiei de participare. 
Pentru ofertele retrase dupa data limita de depunere, precum si 
pentru cele care nu sunt prelungite in conditiile suspendarii 
procedurii, potrivit legii, in perioada de valabilitate a ofertelor, 
autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru 
participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita drept 
garantie. 

VI.10) Deschiderea ofertelor Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 11.08.2010, ora 9.30 
- DRDP Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 401A, parter, 
Sector 6, Bucuresti. 
 

Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: 
La deschiderea ofertelor au dreptul sa participe reprezentanti ai 
ofertantilor, in baza unei imputerniciri speciale, in original, 
avand insemnele si datele de identificare ale ofertantului, 
semnate si stampilate de reprezentantul legal/reprezentantul 
imputernicit pentru semnarea ofertei al ofertantului (conform 
mentiunilor de la pct. VI.6), insotite de o fotocopie a actului de 
identitate al persoanei/persoanelor imputernicite pentru 
participare la deschiderea ofertelor (cel mult 2 persoane din 
partea fiecarui ofertant).  
Ofertantii persoane fizice pot fi reprezentati doar in baza unei 
procuri autentice.  

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 

VII.1) Pre�ul cel mai sc�zut |_X_| 
VII.2) Cea mai avantajoas� ofert� economic� |__| 

 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

 

VIII.1) Ajustarea pre�ului contractului 
da |_ _| nu |_ x _| 

      

VIII.2). Garan�ia de bun� execu�ie a 
contractului 
da |_x_| nu |_| 

a) Garan�ia  de  bunã execu�ie va fi în 
cuantum de  10%  din valoarea fara 
TVA a contractului de servicii. 
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b) Modul de constituire a garantiei de 
buna executie:  

       -scrisoare de garantie bancara de buna 
executie, depusa in original, conform 
Formularului nr. 4 din Sectiunea 
«Formulare», emisa in favoarea 
Autoritatii Contractante de catre o banca 
rezidenta in orice stat membru al U.E. 
sau avand corespondent si functionand 
dupa reglementarile valabile in U.E., 
prezentata in original in termenul 
prevazut in contract, socotit de la data 
intrarii in vigoare a contractului, dar nu 
mai tarziu de data expirarii valabilitatii 
garantiei de participare ; 

 sau 
       - re�ineri succesive din sumele datorate 
pentru facturi par�iale. În acest caz, 
executantul are obliga�ia de a deschide un 
cont la dispozi�ia achizitorului, la o banc� 
agreat� de ambele p�r�i, pentru suma 
reprezentand 10% din valoarea fara TVA a 
contractului, in termenul prevazut in contract 
si inainte de emiterea ordinului de incepere a 
serviciilor. 
 
  c) Modul de restituire a garantiei de buna 
executie: conform art. 92 din H.G. nr. 
925/2006 
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  FORMULARUL nr. 1    

 
 

Operator economic                            Inregistrat la sediul autoritatii   
  (antet) 

Contractante 
......................……….                                                                           
nr. ...….... /……......... 

 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

Catre......................................………............................................ 
    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP, nr ..…….. din 

.................................................................. (ziua/luna/anul)., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului ..................................................................(denumirea contractului de achizitie publica), noi 
.............................................. (denumirea/numele ofertantului,  nr. in Reg. Com, C.U.I) va transmitem 
alaturat urmatoarele: 

1. Documentul .......................................... (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru 
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si 
prezentarea ofertei; 

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:  
a)  oferta; 
b) documentele care insotesc oferta, respectiv : 
  - dovada constituirii garantiei de participare, in forma, in cuantumul si cu valabilitatea 

cerute prin Documentatia de atribuire; 
  - lista persoanelor afiliate, dupa caz; 
  - lista subcontractantilor, dupa caz; 
  - ................................... . 
Oferta noastra, inclusiv documentele care o insotesc si prezenta scrisoare de inaintare 

insumeaza ....... pagini. 
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 
Data completarii 
 ............................                                                          

Cu stima, 
 

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

 
 
 
 
 
 



��������������	
�	����������������	�����
���	���                                                                               26/63�

 
FORMULARUL nr. 2  

 
Operator economic 
(antet) 
 
 

FORMULAR DE OFERT� 
 
 

C�tre .................................................................................................... 
(denumirea autorit��ii contractante �i adresa complet�) 

 
Domnilor, 
 
1. Examinând documenta�ia de atribuire, subsemna�ii, reprezentan�i ai ofertantului 
.........................................(denumirea/numele ofertantului, CUI, numar in Reg. Com. ), ne oferim ca, în 
conformitate cu prevederile �i cerin�ele cuprinse în documenta�ia mai sus men�ionat�, s� prestam 
.................................(denumirea serviciului), pentru suma de ...................................(suma în litere �i în 

cifre, precum �i moneda ofertei), pl�tibil� dup� recep�ia serviciilor, la care se adaug� taxa pe valoarea 
ad�ugat� în valoare de ................................ (suma în litere �i în cifre). 
2. Ne angaj�m ca, în cazul în care oferta noastr� este stabilit� câ�tig�toare, s� prestam serviciile în 
conformitate cu graficul de timp anexat, în ..................................(perioada în litere �i în cifre). 
3. Ne angaj�m s� men�inem aceasta ofert� valabil� pentru o durat� de ..............zile, (durata în litere �i 

cifre), respectiv pân� la data de ..............(ziua/luna/anul), �i ea va r�mâne obligatorie pentru noi �i poate fi 
acceptat� oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pân� la încheierea �i semnarea contractului de achizi�ie public� aceast� ofert�, împreun� cu 
comunicarea transmis� de dumneavoastr�, prin care oferta noastr� este stabilit� câ�tig�toare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
5. Preciz�m c�: 
|_| depunem ofert� alternativ�, ale c�rei detalii sunt prezentate într-un formular de ofert� separat, marcat 
în mod clar "alternativ�"; 
|_| nu depunem ofert� alternativ�.  
(Se bifeaz� op�iunea corespunz�toare.) 
6. Am în�eles �i consim�im ca, în cazul în care oferta noastr� este stabilit� ca fiind câ�tig�toare, s� 
constituim garan�ia de bun� execu�ie în conformitate cu prevederile din documenta�ia de atribuire. 
7. În�elegem c� nu sunte�i obliga�i s� accepta�i oferta cu cel mai sc�zut pre� sau orice alt� ofert� pe care o 
pute�i primi. 
 
Data __/__/____ 
....................................................................................., (numele, prenumele si semn�tura), în calitate de 
..........................., legal autorizat* s� semnez oferta pentru �i în numele .................................................. 
(denumirea/numele operatorului economic, CUI, numar in Reg. Com.). 
 
*Se va atasa la formular specimenul de semnatura legalizat notarial al persoanei legal autorizate sa reprezinte ofertantul.In 

cazul delegarii competentei de semnare a ofertei si a altor/tuturor documente ale  procedurii, persoana mandatata va depune 

in plus o declaratie pe proprie raspundere privind asumarea raspunderii pentru si in numele celui reprezentat si respectarea 

obligatiilor care revin acestuia in cadrul procedurii de achizitie publica, potrivit legii, precum si o fotocopie a actului de 

identitate a persoanei delegate. 
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Anexa la formularul de oferta 
Deviz oferta pentru servicii de proiectare -  faza DALI - pentru obiectivul 

Reparatii pasaj peste A1 Bucuresti - Pitesti km 73+160 
        

 SERVICIUL PRESTAT ORE TARIF/ORA VALOARE 
(lei) 

DURATA 

 1.MANOPERA    
    

   
 

 - inginer drumuri si poduri (sef proiect)     
 - inginer cantitati + devize     
  inginer proiectant     
        
 TOTAL:       
        
 CAS :       
 Sanatate :       
 Somaj :       
 Fond de risc:       
 Camera de munca:     
 Fond de garantare:       
 Concedii si indemnizatii:       
        
 2.Total taxe + impozite:       
        
 3.TOTAL 1 ( manopera):       
        
 4. Cheltuieli cu studii, masuratori, deplasari, etc.   
        
 5. TOTAL 2:       
        
 6.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE ( TOTAL 1+TOTAL 2)     
        
 7.CHELTUIELI INDIRECTE: %     
        
 8. PROFIT  %      
        
        
        
 TOTAL:      
        
 TVA 19%      
        

 TOTAL GENERAL:      
        
        
        
      
      
        
        
      Ofertant 
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Deviz oferta pentru servicii de proiectare -  faza PTh - pentru obiectivul 

Reparatii pasaj pe A1 Bucuresti-Pitesti km 73+160 
        

 SERVICIUL PRESTAT ORE TARIF/ORA VALOARE (lei) DURATA 
 1.MANOPERA       
             
  - inginer drumuri si poduri (sef proiect)         
  - verificator proiect          
  - inginer cantitati + devize         
   inginer proiectant         
           
 TOTAL:         
           
 CAS :          
 Sanatate :          
 Somaj :          
 Fond de risc:         
 Camera de munca:        
 Fond de garantare:         
  Concedii si indemnizatii:          
           
 2.Total taxe + impozite:         
           
 3.TOTAL 1 ( manopera):         
           
 4. Cheltuieli cu studii, masuratori, deplasari, asistenta tehnica.     
           
 5. TOTAL 2:         
           
 6.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE ( TOTAL 1+TOTAL 2)       
           
 7.CHELTUIELI INDIRECTE: %       
           
 8. PROFIT  %        
           
               
           
 TOTAL:        
           
 TVA 19%        
           

 TOTAL GENERAL:           
        
        
        
      
      
        
        
      Ofertant 
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Deviz oferta pentru servicii de proiectare -  faza DDE - pentru obiectivul 

Reparatii pasaj pe A1 Bucuresti-Pitesti km 73+160 
        

 SERVICIUL PRESTAT ORE TARIF/ORA VALOARE (lei) DURATA 
 1.MANOPERA       
             
  - inginer drumuri si poduri (sef proiect)         
  - verificator proiect          
  - inginer cantitati + devize         
   inginer proiectant         
           
 TOTAL:         
           
 CAS :          
 Sanatate :          
 Somaj :         
 Fond de risc:         
 Camera de munca:        
 Fond de garantare:         
  Concedii si indemnizatii:          
           
 2.Total taxe + impozite:         
           
 3.TOTAL 1 ( manopera):         
           
 4. Cheltuieli cu studii, masuratori, deplasari, etc.     
           
 5. TOTAL 2:         
           
 6.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE ( TOTAL 1+TOTAL 2)       
           
 7.CHELTUIELI INDIRECTE: %       
           
 8. PROFIT  %        
           
               
           
 TOTAL:        
           
 TVA 19%        
           

 TOTAL GENERAL:           
        
        
        
      
    Ofertant  
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CENTRALIZATOR VALORIC 
Servicii de  proiectare pentru fazele DALI, PT, DE  

si Servicii de asistenta tehnica 
  
Obiectivul: Pasaj peste A1 Bucuresti-Pitesti km 73+160 

  
 LEI/EURO 

  1. DALI 

  

  2. PT 

  

  3. DDE  

  

  4. Asistenta tehnica (pe durata executiei)** 
   

  TOTAL 

  

  TVA 

  

  Total 

  

  
  1EURO = ………...din data de ……………..  
  
  
  

Proiectant,  
  

 
 
**Suma se prezinta global, urmand ca serviciile de asistenta tehnica sa se la data receptiei la terminarea 

lucrarilor, conform conventiei partilor. 
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FORMULARUL nr. 3 
 
BANCA 
(antet) 
 

SCRISOARE DE GARAN�IE BANCAR� 
pentru participare cu ofert� la procedura de atribuire a  

contractului/acordului cadru de achizi�ie public� 
 
 

C�tre ........................…………………........................................... 
(denumirea autorit��ii contractante �i adresa complet�) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............................... (denumirea contractului de 

achizi�ie public�), noi .............. (denumirea b�ncii), având sediul înregistrat la ............................ (adresa 

b�ncii), ne oblig�m ferm si irevocabil fa�� de ................................ (denumirea autorit��ii contractante) s� 
pl�tim in termen de 3 zile bancare de la solicitare, in mod neconditionat, renuntand la orice drept de 
obiectiune sau aparare prealabile rezultand din contract sau din lege, suma de ...............................(în litere 

�i în cifre), la prima sa cerere scris� �i f�r� ca aceasta s� aib� obliga�ia de a-�i motiva cererea respectiv�, 
cu condi�ia ca în cererea sa autoritatea contractant� s� specifice c� suma cerut� de ea �i datorat� ei este din 
cauza existen�ei uneia sau mai multora dintre situa�iile urm�toare: 
 
a) ofertantul ..................................... (denumirea/numele, nr. in Reg. Com, C.U.I.) �i-a retras oferta în 
perioada de valabilitate a acesteia ori nu a prelungit valabilitatea acesteia, la cererea autoritatii 
contractante, in conditiile suspendarii/prelungirii procedurii, potrivit legii; 
b) oferta sa fiind stabilit� câ�tig�toare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele, numar 

Reg. Com, C.U.I.) nu a constituit garan�ia de bun� execu�ie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilit� câ�tig�toare, ofertantul ............................... (denumirea/numele, numar Reg. 

Com, C.U.I.) a refuzat s� semneze contractul de achizi�ie public� în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
Prezenta garan�ie este valabil� pân� la data de .................................. (conform valabilitatii impuse prin 

Documentatia de atribuire, insa cel putin cu 15 zile dupa data expirarii valabilitatii ofertei). 

 
Parafat� de Banca ............. (semn�tur� autorizat�) în ziua ......... luna ......... anul ............ 
 
 
 
 
 

Nota: Nu vor fi acceptate scrisorile de garantie bancara care fac trimitere la reguli particulare bancare 

sau de alta natura, care nu sunt atasate acesteia si/sau care afecteaza oricare dintre conditiile de 

valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Documentatiei de atribuire. 
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FORMULARUL nr. 4 

 
Banca 
(antet) 

 
SCRISOARE DE GARAN�IE BANCAR� DE BUN� EXECU�IE  

 
 

C�tre ........................................................................................................ 
(denumirea autorit��ii contractante �i adresa complet�) 

 
 
Cu privire la contractul de achizi�ie public� .............................. (denumirea contractului), încheiat între 
.............................. (denumirea/numele, nr. in Reg. Com, C.U.I.), în calitate de contractant, �i 
......................................, în calitate de achizitor, noi, ............................... (denumirea bancii) ne oblig�m 
ferm si irevocabil prin prezenta s� pl�tim în favoarea achizitorului, in termen de 3 zile bancare de la 
solicitare, in mod neconditionat, renuntand la orice drept de obiectiune sau aparare prealabile rezultand 
din contract sau din lege, si la prima sa cerere, pân� la concuren�a sumei de ..............., reprezentând 
....................% din valoarea contractului respectiv, orice sum� cerut� de acesta la prima sa cerere înso�it� 
de o declara�ie cu privire la neîndeplinirea uneia sau mai multor obliga�ii care revin contractantului, astfel 
cum sunt acestea prev�zute în contractul de achizi�ie public� mai sus men�ionat. 
Plata se va face în termenul men�ionat în cerere, f�r� nicio alt� formalitate suplimentar� din partea 
achizitorului sau a contractantului. 
Prezenta garan�ie este valabil� pân� la data de ................................ (cel putin 15 zile dupa durata de 

valabilitate a contractului si, dupa caz, a actelor aditionale la acesta). 
Garantia de buna executie se prelungeste obligatoriu in caz de extindere a perioadei de valabilitate a 
contractului, indiferent de motiv. Neprelungirea garantiei in termen de 10 zile de la solicitarea autoritatii 
contractante, dar nu mai tarziu de preziua expirarii valabilitatii intiale, da dreptul achizitorului la 
executarea prezentei scrisori fara alte formalitati. 
În cazul în care p�r�ile contractante sunt de acord s� prelungeasc� perioada de valabilitate a garan�iei sau 
s� modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului b�ncii, se va ob�ine acordul 
nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garan�ie î�i pierde valabilitatea. 
 
Parafat� de Banca …........................... în ziua …...luna ….. anul …......... 
 
 
 

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 

Nota: Nu vor fi acceptate scrisorile de garantie bancara care fac trimitere la reguli particulare bancare 

sau de alta natura, care nu sunt atasate acesteia si/sau care afecteaza oricare dintre conditiile de 

valabilitate ale instrumentului de garantare, conform Documentatiei de atribuire. 
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FORMULARUL nr. 5 

Operator economic 
................................ 
(antet) 
 
 
 
 

DECLARA�IE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea/numele ofertantului, CUI, 

numar in Reg. Com. ), declar pe propria r�spundere, sub sanc�iunea excluderii din procedur� �i sub 
sanc�iunile aplicate faptei de fals în acte publice, c� nu m� aflu în situa�ia prev�zut� la art. 180 din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, a 
contractelor de concesiune de lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat� cu 
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 
hot�râre definitiv� a unei instan�e judec�tore�ti pentru participarea la activit��i ale unei organiza�ii 
criminale, pentru corup�ie, fraud� �i/sau sp�lare de bani. 
 

Subsemnatul declar c� informa�iile furnizate sunt complete �i corecte în fiecare detaliu �i în�eleg 
c� autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii �i confirm�rii declara�iilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
Data completarii …………….. Operator economic, 

................................ 
(semn�tur� autorizat�) 
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FORMULARUL nr. 6 
 
 
Operator economic 
(antet) 

 
 

DECLARA�IE 
 

privind neîncadrarea în situa�iile prev�zute la art. 181 
din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 34/2006 

 
 
 Subsemnatul (a) ............................................. (denumirea/numele ofertantului, CUI, numar in Reg. 

Com. ), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se men�ioneaz� procedura) pentru 
atribuirea contractului de achizi�ie public� având ca obiect ................................................... (denumirea 

produsului, serviciului sau lucr�rii �i codul CPV), la data de..............(zi/lun�/an), organizat� de 
................................................ (denumirea autorit��ii contractante), declar pe propria r�spundere c�: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activit�tile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 
asemenea, nu sunt într-o situa�ie similar� cu cele anterioare, reglementat� prin lege; 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situa�iile prev�zute la lit. a); 
c) mi-am îndeplinit obliga�iile de plat� a impozitelor, taxelor si contribu�iilor de asigur�ri sociale c�tre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în �ara în care este stabilit pân� la data solicitat�................;. 
c1) in ultimii 2 ani: 
� nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, 
sau 
� mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie ca 
ofertant in cauza, fapt care a produs sau este pe cale sa produca grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia; 
[la c1), se bifeaza optiunea corespunzatoare situatiei operatorului economic declarant] 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hot�râea definitiv� a unei instan�e judec�toresti, pentru o 
fapt� care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie 
profesional�. 
e) Subsemnatul………………………………………………. declar ca nu prezint informatii false, iar 
informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor 
prevazute la lit.a)-d) sunt reale. 
 
Subsemnatul declar c� informa�iile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg c� 
autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii si confirm�rii declara�iilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg c� în cazul în care aceast� declara�ie nu este conform� cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legisla�iei penale privind falsul în declara�ii.  
 
Operator economic, 
…………………………. 
(semnatura autorizat� ) 
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FORMULARUL nr. 7 
 
Operator economic 
(antet) 

 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: Fax: 
    Telex: 

                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/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (conform referintelor din Documentatia de atribuire): 

 
Anul            Cifra de afaceri anuala  Cifra de afaceri anuala   
   la 31 decembrie       la 31 decembrie 
    (mii lei)                                        (echivalent euro) 
1.  2007 
2.  2008 

3.  2009 

Media anuala: 
 
 

                      Operator economic  

………………………….. 
 (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL  nr. 8 
 
 
Operator economic 
(antet) 

 
 
 

EXPERIENTA SIMILARA 
 

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 moneda in care s-a 

incheiat contractul 
exprimata in echivalent euro 

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. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 
_______________________________. 
Operator economic, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
 
________ 
*) Se completeaz� fi�e distincte pentru fiecare contract. 
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FORMULARUL nr. 9 

Operator economic 
(antet) 
 
 
 
 

DECLARA�IE 
 

PRIVIND UTILAJELE, INSTALA�IILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE 
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 

CORESPUNZ�TOARE A CONTRACTULUI 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele �i 

sediul/adresa candidatului/ofertantului, nr. in Reg. Com, C.U.I), declar pe propria r�spundere, sub 
sanc�iunile aplicate faptei de fals în acte publice, c� datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul declar c� informa�iile furnizate sunt complete �i corecte în fiecare detaliu �i în�eleg c� 
autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii �i confirm�rii declara�iilor, situa�iilor 
�i documentelor care înso�esc oferta, orice informa�ii suplimentare în scopul verific�rii datelor din 
prezenta declara�ie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu�ie, societate comercial�, banc�, alte persoane juridice s� 
furnizeze informa�ii reprezentan�ilor autoriza�i ai ................................................................. (denumirea �i 

adresa autorit��ii contractante) cu privire la orice aspect tehnic �i financiar în leg�tur� cu activitatea 
noastr�. 
 
 
 
 
Operator economic  

………………………….. 
 (semnatura autorizata) 
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LISTA 
 

cuprinzând instala�iile, echipamentele si alte dotari tehnice 
propuse pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului 

 

 
 
 

 

Nota 
Se vor prezenta documente care sa confirme faptul ca aceste instala�ii, echipamente si alte dotari tehnice 
corespund din punct de vedere tehnic si legal, in vederea functionarii (dupa caz) : fisa tehnica, carte de 
identitate, certificat de inmatriculare, licenta de transport, atestat tehnic �.a. 
 

 
 
 

Operator economic  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de de�inere Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instala�ie 

U.M. Cantitate Capacitate 
Proprietate În chirie/alta 

modalitate 
legala 

admisibila 
(se 

mentioneaza 
explicit) 

1.       
2.       
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FORMULARUL nr. 10 
 
 
Operator economic 
(antet) 
 
 
 

DECLARA�IE 
 

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 
 �I AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al........................................................... (denumirea/numele 

ofertantului, CUI, numar in Reg. Com.), declar pe propria r�spundere, sub sanc�iunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, c� datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul declar c� informa�iile furnizate sunt complete �i corecte în fiecare detaliu �i în�eleg c� 
autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii �i confirm�rii declara�iilor, situa�iilor 
�i documentelor care înso�esc oferta, orice informa�ii suplimentare în scopul verific�rii datelor din 
prezenta declara�ie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu�ie, societate comercial�, banc�, alte persoane juridice s� 
furnizeze informa�ii reprezentan�ilor autoriza�i ai ................................................................. (denumirea �i 

adresa autorit��ii contractante) cu privire la orice aspect tehnic �i financiar în leg�tur� cu activitatea 
noastr�. 
 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    
 
 
Anexez la declara�ie CV-urile personalului de conducere, precum �i informatiile privind personalul 
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizi�ie public�, insotite de CV-uri si atestatele  
profesionale. 
 
 
Data complet�rii...................... 

Operator economic  

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

FORMULARUL nr. 11 
 
BENEFICIARUL CONTRACTULUI 
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................................ 
(denumirea, adresa, telefonul) 
 
 

RECOMANDARE 
 
In legatura cu participarea ………………...……………, cu sediul in  

(denumirea firmei constructoare) 

…………………, str. ………………………………………., nr. …………, la procedura de atribuire a 
contractului de achizitie publica, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de servicii, suntem in 
masura de a face cunoscute urmatoarele: 
Numita societate a derulat cu firma de constructii mai sus mentionata urmatoarele servicii: 
 

Denumirea 
serviciilor 

Contract 
nr./data 

Data inceperii 
serviciilor 

Data terminarii 
serviciilor 

Observatii 

………………. ………………. ………………. ………………. ………………. 
 
Apreciem calificativul serviciilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind: 
 

FOARTE BUN       BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR 
 
In cursul desfasurarii serviciilor de proiectare au fost inregistrate: 
 
Neconformitati care au condus la refaceri partiale 
sau totale ale documentatiei de proiectare sau, dupa 
caz, ale lucrarilor executate in baza acestora 

Total, din 
care: rezolvat 
…………….. 

Observatii si precizari 
……………… 

Receptii amanate datorita nerespectarii cerintelor 
legale privind intocmirea documentatiilor de 
proiectare, precum si normativele sau standardele 
specifice obiectului acestora 

Observatii si precizari ……………… 

Receptii respinse datorita nerespectarii cerintelor 
legale privind intocmirea documentatiilor de 
proiectare, precum si normativele sau standardele 
specifice obiectului acestora 

Observatii si precizari ……………… 

 
Alte precizari ………………………………. 
Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul 
unitatii noastre. 
 

CONDUC�TORUL BENEFICIARULUI, 
(PRE	EDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR) 

 
Semn�tura 
     L.S. 

 
 

 
DOCUMENT/CERTIFICAT CONSTATATOR  

cu informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale   
 

 de catre S.C................................................................., inregistrat la …….sub  
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      (denumirea operatorului economic) 

nr……………………cu sediul in............................................................................. 

str.............................................................nr. ..................., reprezentata prin……………………in calitate 

de ………………….,  ca urmare a finalizarii serviciilor de proiectare angajate prin contract 

nr……./data….., avand ca obiect………………………………., suntem in masura de a face cunoscut 

urmatoarele: 

 Numita societate a finalizat contractul sus mentionat in urmatoarele conditii: 
 
a) din punct de vedere al termenului  
 
  data inceperii    .................  la primirea/dupa primirea ordinului de incepere   

 data finalizarii   ..................      

 observatii     .......................................................................................... 

b) din punctul de vedere al calitatii, apreciem calificativul ca fiind: 

 Foarte bun                Bun               Satisfacator               Nesatisfacator 

                �              �                       �                                 � 

Alte precizari........................................................................................................... 

c) din punctul de vedere cantitativ, apreciem: 

 � ca au fost respectate cerintele legale privind intocmirea documentatiilor de proiectare, precum si 

normativele sau standardele specifice obiectului acestora ; 

           � ca nu au fost respectate cerintele legale privind intocmirea documentatiilor de proiectare, precum 

si normativele sau standardele specifice obiectului acestora ;        

observatii........................................................................................................... 
 
d) prejudicii aduse beneficiarului 

…………………………………………………………. 

 Prezentul document a fost incheiat astazi……………in urma procesului-verbal de receptie a 
serviciilor, in 3 exemplare, un exemplar la dosarul achizitiei, un exemplar la prestator si un exemplar prin 
grija beneficiarului la A.N.R.M.A.P. 

 (DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR) 
 
Semnatura 
        L.S. 

RESPONSABIL CONTRACT 

          Semnatura 

 
FORMULARUL nr. 12 

 
Operator economic 
(antet) 
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Obligatii contractuale in desfasurare 
 
 
 
Denumire contract, 
nr. si data atribuirii 

Beneficiar Valoare 
contract

1 

Valoare 
ramasa1 

Valoare ramasa 
actualizata in 

echivalent euro 

Data prevazuta pentru 
finalizarea contractului  

1. 
2. 
… 
… 
… 

     

 
 
 

               Data complet�rii: 
 
 

          Operator economic  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL nr. 13 
Operator economic 
(antet)  
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DECLARA�IE 
PRIVIND PARTEA/P�R�ILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTAN�I �I SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele 

ofertantului, CUI, numar in Reg. Com.), declar pe propria r�spundere, sub sanc�iunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, c� datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul declar c� informa�iile furnizate sunt complete �i corecte în fiecare detaliu �i în�eleg c� 
autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii �i confirm�rii declara�iilor, situa�iilor 
�i documentelor care înso�esc oferta, orice informa�ii suplimentare în scopul verific�rii datelor din 
prezenta declara�ie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu�ie, societate comercial�, banc�, alte persoane juridice s� 
furnizeze informa�ii reprezentan�ilor autoriza�i ai ................................................................. (denumirea �i 
adresa autorit��ii contractante) cu privire la orice aspect tehnic �i financiar în leg�tur� cu activitatea 
noastr�. 
 
 
 
 
 
 
 
Operator economic 
................................ 
(semn�tura autorizat�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Anexa la Formularul nr. 13 
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*Se vor prezenta detalii si documente privind dotarea alocata de subcontractant, in conformitate cu 

anexa la Formularul nr. 9. 

**Se va mentiona numarul si data acordului de subcontractare, care se va prezenta atasat la Formularul 

nr. 13, impreuna cu specimenul de semnatura al reprezentantului legal al subcontractantului. Acordul 

subcontractantului va mentiona explicit ca acesta isi asuma in mod solidar cu antreprenorul general 

(executantul) indeplinirea partii de contract care i-a fost subcontractata de catre acesta din urma si, 

dupa caz, ca va pune la dispozitie resursele tehnice si, dupa caz, umane mentionate. 
 
 
 
 
 
 
 

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

(semn�tura autorizat�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL nr. 14 

Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/p�r�ile 
din contract ce 
urmeaz� a fi 

subcontractate 

Cantitatile 
subcontractate 
(nominalizare 

pe articole) 

Lista dotarilor 
pentru 

serviciile 
subcontractate 

(cu dovezi 
privind 

detinerea*) 

Lista 
personalului 

(resurse 
umane) 

propus pentru 
serviciile 

subcontractate 

Acord 
subcontractant** 
(cu specimen de 

semn�tur� si 
stampila) 

1.       
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Operator economic 
(antet) 

 

 

 
DECLARA�IE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  

PREST�RI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al  (denumirea/numele ofertantului, CUI, numar in Reg. 

Com.), declar pe propria r�spundere, sub sanc�iunile aplicate faptei de fals în acte publice, c� datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar c� informa�iile furnizate sunt complete �i corecte în fiecare detaliu �i în�eleg c� 
autoritatea contractant� are dreptul de a solicita, în scopul verific�rii �i confirm�rii declara�iilor, 
situa�iilor �i documentelor care înso�esc oferta, orice informa�ii suplimentare în scopul verific�rii 
datelor din prezenta declara�ie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu�ie, societate comercial�, banc�, alte persoane 
juridice s� furnizeze informa�ii reprezentan�ilor autoriza�i ai ........... (denumirea �i adresa 

autorit��ii contractante) cu privire la orice aspect tehnic �i financiar în leg�tur� cu activitatea noastr�. 
Operator economic, (semn�tur� autorizat�) 

Nr. 
crt. 

Obiect 
contract 

Cod 
CPV 

Denumirea/ 
numele 

beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

Pre�ul total 
al 

contractului 

Procent 
îndeplinit de 

prestator 
(%) 

Cantitate 
(U.M.) 

Perioada de 
derulare a 

contractului  
**) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         

2         

          

         

 
Operator economic,                (semn�tur� autorizat�) 

*) Se precizeaz� calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 
sau contractant conduc�tor (lider de asocia�ie); contractant asociat; subcontractant. 
 **) Se va preciza data de începere �i de finalizare a prest�rii. 
 
 
 
 
 
 
          Formularul nr. 15 
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Operator economic 
(antet) 
 
 
 
 

DECLARATIE 
privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire 

la obiectivul „___________________________________” 
 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi�ie public� din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, a contractelor de 
concesiune de lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________, in  calitate de reprezentant legal al 
operatorului economic ________________________________________ (denumirea/numele �i 

sediul/adresa ofertantului, nr. in Reg. Com, C.U.I.), declar pe propria r�spundere, sub sanc�iunile 
aplicate faptei de fals în acte publice si/sau alte prevederi legale aplicabile, ca indeplinesc 
anumite/toate si oricare dintre cerintele de calificare prevazute in Documentatia de atribuire 
aferenta obiectivului susmentionat, potrivit Anexei* la prezenta.  

De asemenea, declar ca voi depune, la cererea autoritatii contractante, in forma solicitata de 
aceasta, in termen de 3 zile lucratoare, certificatele/documentele edificatoare care probeaz�/confirm� 
îndeplinirea cerin�elor de calificare, intelegand ca lipsa/neprezentarea oricarui document solicitat 
conform Documentatiei de atribuire, respectiv care corespunde unei cerinte prevazute in Documentatia 
de atribuire, da dreptul autoritatii contractante sa considere oferta ca inacceptabila, urmand a o 
respinge ca atare. 

Prezenta Declaratie este valabila pe toata durata de valabilitate a ofertei, conform Documentatiei 
de atribuire, contine _____ file, inclusiv Anexa, toate semnate si stampilate in original, si a fost emisa 
astazi, _____________, data semnarii sale. 

 
 

Reprezentat legal  
...................................... 
(nume/prenume în clar)  
(data, semn�tur� autorizat�) 
(stampila operatorului economic) 

 

 

*Anexa se intocmeste de ofertant, si cuprinde enumerarea nominala a cerintelor de calificare pe care ofertantul intelege sa le 

prezinte declarativ, urmand ca, la cerere si in termenul prevazut in Documentatie, sa prezinte comisiei de evaluare 

documentele/certificatele care probeaz�/confirm� îndeplinirea cerin�elor de calificare, sub sanctiunile prevazute de lege. 

 
 
 

 
 
 

FORMULARUL nr. 16 
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Operator economic 
(antet) 
 
 
 

CONTESTA�IE 
 

Subscrisa. ............................., cu sediul în ......................................................, cod unic de 
înregistrare ................................., reprezentat� legal prin .............................., în calitate de 
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ...................., organizat� de autoritatea 
contractant� ..................................., având sediul în ................, 
 
contest decizia autorit��ii contractante ............................................., pe care o consider nelegal�. 
 
Motivele care stau la baza contesta�iei sunt: 
- în fapt ............................................... 
- în drept .............................................. 
 
În sprijinul contesta�iei depun urm�toarele mijloace de prob�: 
..................................................................... 
...................................................................... 
 
 
 
Reprezentat legal (nume/prenume în clar) 
...................................... 
(semn�tur� autorizat�) 
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          Formularul nr. 17 
(antet sustinator) 

Ref: „____________________” (denumirea formala a procedurii, conform Documentatiei de atribuire) 
 

ANGAJAMENT DE SUSTINERE 
 

Subscrisa S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in ______________________, inmatriculata in Registrul 
Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ___________, prin reprezentant legal _________________________, in 
calitate de ___________________, ne angajam in mod neconditionat, ferm si irevocabil fata de ____________ (denumirea 

autoritatii contractante) sa sustinem din punct de vedere ______________________ (financiar si/sau tehnic) operatorul 
economic S.C. _______________________S.R.L., cu sediul in ______________________, inmatriculata in Registrul 
Comertului sub nr. ______________, avand C.U.I. nr. ___________, in scopul obtinerii si executarii contractului de 
______________(furnizare, servicii, lucrari) la obiectivul de referinta, cu privire la urmatoarele cerinte din Documentatia de 
achizitie (privitoare la capacitatea economico-financiara si/sau la capacitatea tehnico-profesionala): 
 -cerinta privind ___________ 
-cerinta privind ___________  
-cerinta privind ___________  (se va/vor mentiona precis cerinta/cerintele pentru care se acorda sustinere, conform 

Documentatiei de atribuire). 
In acest scop, punem la dispozitia operatorului economic sustinut si a autoritatii contractante, la prima cerere a oricaruia dintre 
acestia si fara alte formalitati, urmatoarele resurse (tehnice/financiare): 

- ___________________________; 
- ___________________________; 
- ___________________________ (se vor preciza nominal, clar si distinct, resursele tehnice, cu indicarea datelor 

principale – tip, capacitate, cantitate, model, dotari, an fabricatie etc. -, respectiv resursele financiare, cu indicarea 

datelor principale – valoarea, moneda, denumirea facilitatii/ a  garantiilor etc.-  puse la dispozitie de sustinator 

conform Angajamentului; se vor atasa in fotocopie certificata documente doveditoare ale capacitatilor puse la 

dispozitie de sustinator, valabile la data Angajamentului si care, dupa caz, urmeaza sa fie prelungite in mod 

corespunzator pe durata derularii contractului de achizitie).  
Sustinerea noastra ____________ (tehnica si/sau financiara) astfel acordata este valabila  incepand cu  ____________ 

(data calendaristica/faza procedurala) si pana la indeplinirea in mod corespunzator si integral a oricaror obligatii ale 
operatorului economic sustinut rezultand din sau in legatura cu executarea contractului de achizitie care se va incheia, inclusiv 
a garantiilor aferente sau a oricaror efecte decurgand din contract. 

Declaram ca nu ne aflam in niciuna dintre situatiile care determin� excluderea sau care dau dreptul la excludere din 
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, respectiv art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare. In acest sens, completam in mod corespunzator  si prezentam Formularele nr. 5 si nr. 6. din Documentatie, 
prezentam certificate de atestare fiscala pentru taxele locale si pentru bugetul consolidat, valabile, precum si un certificat 
valabil emis de O.R.C. privind situatia generala a societatii (denumire, stare, sediu, participatii, actionari/asociati, hotarari 
adoptate, obiect de activitate, sedii secundare, mentiuni speciale etc.) si o copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare a 
societatii. Alte documente pot fi cerute si ne obligam sa le prezentam in termenul acordat, pe parcursul analizei ofertelor, de 
catre comisia de evaluare. 

In cazul atribuirii contractului catre operatorul economic sustinut, ne obligam in solidar cu acesta in vederea indeplinirii 
oricaror obligatii contractuale rezultand din contractul cu autoritatea contractanta privitor la obiectivul de referinta, raspunzand 
pentru si alaturi de operatorul economic sustinut privitor la orice efect decurgand din raportul juridic si din lege, in legatura cu  
________ („executarea serviciilor/lucrarilor” sau, dupa caz - in situatia contractelor de furnizare - „ livrarea produselor”) 
din cadrul propunerii ___________ (tehnice si/sau financiare, in raport cu tipul sustinerii acordate).  
 Prezentul angajament este executoriu fara formalitati, obligatiile rezultand din aceste putand fi indeplinite silit prin 
intermediul executorului judecatoresc, fara interventia instantei de judecata, noi renuntand expres la orice opozitie, diviziune 
sau discutiune privind obligarea noastra la executare sau raspunderea noastra pentru neexecutare. 
 
Semnatura autorizata a sustinatorului, 
 
L.S. 
 

Note: Angajamentul va respecta formalul impus, se va autentifica de catre notarul public si se va prezinta exclusiv in original 

odata cu formularul de oferta. Sustinatorul va prezenta atasat specimenul de semnatura al reprezentantului legal (astfel cum 

este acesta prevazut in Certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului- administrator, presedinte, director executiv 

etc.).Sustinatorul va semna contractul de achizitie publica pentru opozabilitate. 
 
 
 



��������������	
�	����������������	�����
���	���                                                                               49/63�

          
            Aprobat, 
                             DIRECTOR 
                  NICULAE CISMARU 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

PRIVIND INTOCMIREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE 
INTERVENTIE, PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE, PENTRU OBIECTIVUL: 

  
,, REPARATII PASAJ PESTE A1 BUCURESTI-PITESTI km 73+160 ” 

 
CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
1. Intocmirea documentatiei tehnice: Documentatie de Avizare pentru Lucrari de Executie, 

Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiet de Sarcini, Documentatie de Licitatie, Documentatie 
de Avize, pentru obiectivul : 

 
 - REPARATII PASAJ PESTE A1 BUCURESTI-PITESTI km 73+160 -  

 
2.  Solutii de remediere a degradarilor existente in vederea mentinerii          
 sigurantei in exploatare si a durabilitatii in timp a obiectivului. 

 
3. Firma care va intocmi documentatia tehnica va tine cont de concluziile si recomandarile din 

Expertiza tehnica. 
 
 
 
 
 
CAP. II. DATE GENERALE PRIVIND PODUL 

 
 Pasajul peste autostrada A1 Bucuresti – Pitesti de la km 73+160, in apropierea localitatii 

Gaesti jud. Dambovita, a fost construit in anul 1971, si are lungimea totala de 67,80 m, doua 
deschideri de 11,60 m si doua deschideri de 18,70 m. Pasajul se afla amplasat in aliniament, iar in 

profil longitudinal urmareste declivitatea longitudinala a autostrazii A1. 
 

Suprastructura: 
 Structura de rezistenta a suprastructurii este alcatuita din grinzi prefabricate monobloc din beton 
precomprimat cu corzi aderente, montate cate 8 bucati pe fiecare dintre cele 4 deschideri.  

Grinzile principale, cu inaltimea h = 0,93 m, au lungimea de 12,0 m pe deschiderile marginale, si 
lungimea de 20,0 m pe cele 2 deschideri centrale. Grinzile principale sunt montate joantiv la nivelul talpii 
superioare cu rost longitudinal de 2 cm, realizand un suport continuu pentru rezemarea si conlucrarea cu o 
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placa de suprabetonare din beton armat. Conlucrarea grinzilor principale cu o placa de suprabetonare se 
asigura prin intermediul unor conectori metalici fixati in talpa superioara, la turnarea acestora. 

Grinzile longitudinale sunt solidarizate transversal cu 5 antretoaze din beton armat turnat monolit, 
cu inaltimea de 0,85 m si grosimea de 0,25 m, cate una in deschidere si cate una pe fiecare reazem, avand 
aceeasi inaltime cu cea a grinzilor principale. 

Gabaritul asigurat prin constructie pentru circulatia vehiculelor rutiere pe sub pasaj este de 4.30 m.  
 

Infrastructura:  
 Structura de rezistenta a infrastructurii pasajului este alcatuita din 2 culei ingropate in terasamente 

si trei pile in cadru.  
 Elevatia masiva a celor 2 culei este ingropata in terasamente, ramanand la vedere numai bancheta 

de rezemare. Pe bancheta de rezemare nu sunt montate dispozitive de protectie antiseismica a 
suprastructurii pasajului. 
 In fata culeelor terasamentele sunt protejate cu un pereu dalat din beton armat. 
 Pilele sunt executate cu schema statica de cadru cu o singura deschidere. Infrastructurile prezinta 
fundatii masive, de suprafata, sub forma unor blocuri masive din beton. 
 
Calea pe pod: 
 Zona carosabila are latimea de 7,80 m, cu benzi 2 de circulatie si o latime suplimentara necesara 
pentru asigurarea confortului optic, prevazute cu pante longitudinale si transversale, necesare asigurarii 
dirijarii si scurgerii rapide a apelor meteorice pe la capetele pasajului. 

Aceasta este delimitata prin intermediul unor borduri inalte, prefabricate, cu latimea de 0,10 m si 
inaltimea de 0,15 m, de trotuare pietonale denivelate cu latimea de 1,20 m.  

 
 
Pe trotuare este executata o imbracaminte bituminoasa cu panta transversala de 1,5% necesara 

scurgerii apelor pluviale. 
  

Rampe de acces: 
Racordarea pasajului cu terasamentele din rampele de acces, la nivelul culeelor, se face cu sferturi 

de con construite din pamant neprotejate cu un pereu din beton. 
Pasajul este echipat la capete cu casiuri de descarcare a apelor meteorice si cu scari de acces a 

personalului de intretinere sub pod. 
Pe rampele de acces sunt dispuse glisiere metalice de protectie a circulatiei rutiere si pietonale. 
 

 DEGRADARI EXISTENTE: 
La structura de rezistenta a suprastructurii si elementele de sustinere a caii pe pod s-au constatat 

urmatoarele defecte si degradari: 
- Beton si armaturi de rezistenta smulse din structura grinzilor marginale, la nivelul bulbului, 

datorita gabaritului insuficient si loviturilor repetate produse de caroseriile autocamioanelor 
care circula pe autostrada. 

- Armaturi fara strat de acoperire in dreptul loviturilor repetate de la nivelul bulbului grinzilor 
marginale. 

- Beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat la nivelul bulbului grinzilor marginale. 
- Beton degradat prin carbonatare si segregare la nivelul placii carosabile, urmat de coroziunea 

armaturii de rezistenta. 
- Coroziunea armaturii de rezistenta la nivelul bulbului grinzii principale, pete de rugina si fisuri 

sau crapaturi orientate pe directia acesteia. 
- Cumularea la nivelul grinzilor principale a mai multor degradari (coroziunea betonului si a 

armaturii, exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin modificarea formei 
elementului si a proprietatilor fizico-mecanice ale materialelor. 
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- Infiltratii prin rosturile longitudinale la nivelul talpilor superioare ale grinzilor principale 
dispuse joantiv. 

- Defecte de suprafata ale fetei vazute a grinzilor principale : culoare neuniforma, pete negre, 
impuritati, pete de rugina, aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect macroporos, 
agregate la suprafata. 

- Infiltratii, eflorescente la intradosul talpii superioare si pe inima grinzilor principale. 
- Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico-mecanice ale betonului din grinzile 

principale.  
  
La nivelul infrastructurilor au fost constatate urmatoarele defecte si degradari: 
- Aparate de reazem ce nu functioneaza corespunzator. Blocarea aparatelor de reazem si 

impiedicarea deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a deplasarii 
infrastructurilor. 

- Inclinarea prin rotirea rulourilor metalice neconcordante cu temperatura ambianta, si care au 
condus la blocarea capetelor tachetilor care patrund in locasurile amenajate in placile metalice 
superioare si inferioare. 

- Beton degradat si armaturi corodate la riglele placilor. 
- Beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliate. 
- Beton degradat prin carbonatare datorita in special infiltratiilor apelor prin rostul de la nivelul 

suprastructurii. 
- Defecte de suprafata ale fetei vazute a elevatiilor pilelor si culeelor: culoare neuniforma, pete 

negre, impuritati, pete de rugina,  aspect prafuit, imperfectiuni geometrice. Aspect 
macroporos, agregate la suprafata. 

- Prezenta unor zone pe suprafata elevatiei infrastructurilor in care agregatele nu sunt inglobate 
in pasta de ciment. 

- Coroziunea armaturii, pete de rugina si fisuri sau crapaturi orientate pe directia acesteia.  
- Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului pe suprafata 

elevatiei pilelor. Crapaturi longitudinale la baza stalpilor din elevatia pilelor.  
- Amenajarea necorespunzatoare a banchetei de rezemare la nivelul tuturor infrastructurilor. 
- Lipsa dispozitivelor de protectie la actiuni antiseismice. 
            
La rampele de acces au fost constatate urmatoarele defecte si degradari: 
- Pierderea formei sferturilor de con din pamant neprotejate cu pereu din beton. 
- Degradarea lucrarilor de protectie a taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor, racordare 

defectuoasa casiu cu bordura de pe culee. 
- Rampe de acces degradate: denivelari si degradari ale caii, tasari mari ale terasamentelor, 

alunecari laterale. 
- Spatiul liber sub pod insuficient, prevazut prin proiect la 4,40 m, fapt care a condus la lovirea 

repetata a suprastructurii pasajului de caroseriile autocamioanelor. 
 
La nivelul caii pe pod au fost constatate urmatoarele defecte si degradari: 
- Lipsa gurilor de scurgere pe pod. 
- Calea pe pod si pe trotuare este degradata: suprafata cu ciupituri, poroasa, incretita. 
- Degradarea parapetului, dislocarea stalpului de prindere a parapetului si caderea laterala a 

parapetului. 
- Degradarea bordurilor inalte. 
- Denivelari ale caii pe pod: valuriri si refulari, praguri, fagase, gropi. 
- Fisuri sau crapaturi in imbracaminte, faiantarea sau exfolierea acesteia. 
- Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in plan vertical si orizontal, si caderea 

laterala a parapetului pietonal. 
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- Degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, infiltratii in zona rosturilor de pe 
infrastructuri. 

 
- Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, denivelate in plan orizontal si vertical. 
- Degradarea etansarii dintre imbracaminte si celelalte elemente ale caii – borduri, parapete, 

rosturi. 
- Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 

 
CAP. III. CERINTE DE PROIECTARE     

  
1. DOCUMENTATIE DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE (D.A.L.I) 

 
- Intocmirea D.A.L.I.  trebuie sa cuprinda caracteristicile principale si indicatorii tehnico – 

economici ai investitiei. 
 
La elaborarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventie sint necesare: 
- date generale (denumirea investitiei, elaborator, ordonatorul principal de credite, autoritatea 

contractanta, amplasamentul lucrarii, tema de proiectare, descrierea functionala si tehnologica); 
- date tehnice ale lucrarii ( suprafata si situatia juridica a terenului, caracteristicile geofizice ale 

terenului din amplasament) 
- devizul general estimativ al investitiei ( valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura 

devizului general, conform prevederilor legale); 
- principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei (valoarea totala, esalonarea, durata de 

realizare ), grafic de executie. 
 

Documentatia va cuprinde: 
 

A. PIESE SCRISE : 
 

- date generale; 
- date tehnice ale lucrarii; 
- devizul general estimativ al investitiei; 
- principalii indicatori tehnico – economici ai investitiei 
- avize si acorduri de principiu 

 
B. PIESE DESENATE : 

 
- plan de amplasare in zona ( 1:25.000 – 1:5.000 ) 
- plan general ( 1:2.000 – 1:500 ) 

     -    planuri speciale, profil longitudinal, profil transversal, dupa caz. 
 Termenul de elaborare a Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventie (D.A.L.I.)  este 
de 10 de zile de la data ordinului de incepere emis de catre beneficiar. Documentatia va fi predata la 
D.R.D.P. Bucuresti in 4 exemplare si in format electronic. 
 
2.  DOCUMENTATIE TEHNICA 
 

- PROIECT TEHNIC  
 

Documentatia va cuprinde : Proiectul Tehnic, Caiete de Sarcini, Devizul confidential conf.HG.28/2008, 
Graficul de realizare a lucrarii, Documentatii pentru avize. 
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A. PIESE SCRISE  
 

1.  Memoriu tehnic 
2.  Caietele de sarcini pentru lucrarile prevazute a se executa. 
  

B. PIESE DESENATE: 
 

     1.  Plan de incadrare in zona; 
     2.  Dispozitie generala ; 
     3.  Sectiune transversala pasaj existent; 
     4.  Sectiune transversala pasaj reparat; 
     5.  Sectiune longitudinala pasaj reparat; 
     6.  Detalii de reparare; 
     7.  Detalii mod de remediere al defectiunilor existente; 
     8.  Semnalizarea rutiera a lucrarii ; 
     9.  Planse documentatie avize; 
 
 Proiectul tehnic trebuie sa fie verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale. 
 Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat 
autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va 
raspunde cerintelor tehnice, economice si tehnologice, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de 
lucrari respective si fara sa depaseasca costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru executia lucrarilor. 
 Proiectul tehnic va cuprinde si asistenta tehnica pe timpul executiei lucrarilor. 
 Sistemul de referinta pentru ridicarile topografice este obigatoriu STEREO 70. 
 Proiectantul va intocmi documentatia tehnica necesara obtinerii  de catre beneficiar a 
Certificatului de Urbanism si deasemenea, va obtine toate avizele si acordurile prevazute in acesta, 
care vor fi predate contractantului (beneficiarului) in vederea obtinerii Autorizatiei de construire. 
 Proiectantul va include in proiect planul de securitate si sanatate in munca conform HG 300/2006. 
 Proiectantul va tine cont la elaborarea documentatiei tehnice de necesitatea mentinerii 
circulatiei pe pasaj si pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti km 73+160, pe toata durata executiei 
lucrarilor.   
 
 
 

- DETALII DE EXECUTIE 
 

  Documentatia va cuprinde: 
 

A. PIESE SCRISE  
 

1.  Memoriu tehnic  
2.  Antemasuratori 
3.  Liste de cantitati pe articole de deviz 
4.  Procesul tehnologic 
5.  Raportul verificatorului 
6.  Program de control faze determinante  
7.  Program de urmarire a comportarii in timp 
Documentatia va fi vizata de verificator de proiect 

 
B. PIESE DESENATE  
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      1.  Detalii de executie 
      2.  Detalii mod de remediere al defectiunilor existente 
      3.  Piesele desenate pentru fiecare element component al categoriei de lucrari, detalii care se pot 
completa sau modifica pe parcursul executiei in functie de situatia existenta. 
 
CAP. IV. PERSONALUL FIRMEI DE PROIECTARE 

 
Echipa pentru desfasurarea serviciilor de proiectare (DALI, PTh+DDE) : 
 

  - 1 inginer sef proiect 
  - 1 verificator proiect 
  - 1 inginer drumuri si poduri 
  - 1 inginer cantitati+devize 
 

 Termenul de elaborare a documentatiei tehnice este de 10 zile lucratoare de la data ordinului de 
incepere emis de catre beneficiar, dupa avizul C.T.E. C.N.A.D.N.R. al D.A.L.I. 
 Documentatia va fi predata la D.R.D.P. Bucuresti in 4 exemplare si in format electronic. 

 
 
 

DIRECTOR ADJUNCT 
Ing. PAUL OGARU 
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     CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII 

                                                                Nr............../………………….. 
 
    Prezentul contract s-a incheiat in temeiul Codului civil roman, al Codului comercial roman, al Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, a contractelor de concesiune de 
lucr�ri publice �i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 
337/2006,urmare deciziei de atribuire conform Raportului de procedura nr……./……………… . 
  
 
 CAPITOLUL I -  PARTILE CONTRACTANTE 
 Art.1.Prezentul contract s-a incheiat intre: 
A). C.N.A.D.N.R. S.A. -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu, nr. 
401A, sectorul 6, telefon nr. (021) 318.66.84; 318.66.88; 318.66.97; 0740.104.702; fax: (021) 318.67.04; 318.67.04/05, 
inregistrata la  Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/552/2004, CUI 16054368, avand 
certificatul de cod fiscal nr.R 9113593 si cont cod IBAN nr RO56 RNCB 0082044184120001 deschis la Banca 
Comerciala Romana – sucursala Unirea, reprezentata legal prin  dl. Niculae Cismaru avand functia de Director si prin ec. 
Gheorghe Cristian, avand functia de Director economic, denumita in contract  BENEFICIAR -achizitor, pe de o  parte, 

Si 
B) S.C. ‘’.........................…………………………………………................................’’ S.A.(S.R.L.), cu sediul in 
.........………................................, str......................……................................, nr..............., bl…………, scara…………., 
apt………, judetul (sectorul).......….........................., telefon nr. …………………….….……………………………, fax 
nr……………………………….., inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul 
……………..........................………... sub nr...……….................................., avand certificatul de cod fiscal 
nr............................…………... si cont bancar nr ................…………................... deschis la 
................................…………….…… filiala .................…………..........……....., reprezentata legal prin 
..…..........................……..................., avand functia de …………...…………….............................. si prin 
.....................................…..., avand functia de .....………….......................……........, denumita in contract PRESTATOR, 
pe de alta parte. 
 
  CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Art.2. Prestatorul se oblig� s� presteze serviciile de proiectare –in fazele : ( SF/DALI /+ PT  / + DE, inclusiv 
asistenta tehnica dupa caz) )………………………………………………………………………………………………………… , 
conform legii, contractului si documentatiei de atribuire, la obiectivul/-le : 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Beneficiarul se  obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru executarea prestatiilor in conditiile 
prezentului  contract si propunerii financiare acceptate.. 
    
 CAPITOLUL III – VALOAREA CONTRACTULUI  

 Art.3.Valoarea totala a prezentului contract, platibila prestatorului pentru indeplinirea contractului, 
este de……………………………….lei (echivalentul a ……………………. euro la cursul oficial din data de 
…………………………..), din care …………………………..lei (…………………euro) reprezinta T.V.A. si este 
stabilita potrivit (anexa/ calculatie/ deviz/ oferta) ………………………………………………………….  care face parte 
integranta din contract.  

Plata lucrarilor se face esalonat, lunar, in baza documentelor justificative, in termen de ....... zile lucratoare de la 
comunicarea facturii. Antreprenorul va emite factura in termenul si in conditiile Codului fiscal, dupa ce se intocmesc si 
semneaza documentele care atesta executarea lucrarilor pentru care se emite factura. Plata se efectueaza dupa 
avizarea si receptia serviciilor  pentru  fiecare faza de proiectare contractata.  

Art.4. Tarifele in lei aferente prezentului contract, sunt cele prevazute in oferta prestatorului  si  raman 
neschimbate pe durata de valabilitate a prezentului contract si sunt mentionate in Anexa nr. …… parte integranta din 
prezentul contract.  
    

        Art. 5.  Definitii. În prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 
    a) contract - actul juridic care reprezint� acordul de voin�� al celor dou� p�r�i încheiat între o autoritate contractant�, în 
calitate de beneficiar, �i un prestator de servicii, în calitate de prestator; de asemenea, contract inseamna si actele 
aditionale, daca este cazul, acolo unde – in cuprinsul prezentului contract – nu s-a mentionat altfel. Ca parte integrant� a 
contractului de achizi�ie public� se constituie cel pu�in urm�toarele documente: 
    - Caietul de sarcini ;  
    - propunerea tehnic� �i propunerea financiar� acceptata urmare procedurii de atribuire; 
    - dupa caz, graficul de îndeplinire a contractului si  graficul de pl��i ; 
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- scrisoarea de garan�ia bancar� de bun� execu�ie, sau orice alt document ce atesta instituire acesteia dac� este 
cazul ; 
- actele aditionale si orice alte documente insusite de parti in legatura cu derularea contractului. 

     b) beneficiar �i prestator - p�r�ile contractante, astfel cum sunt acestea denumite si identificate în prezentul contract; 
    c) valoarea contractului - pre�ul pl�tibil prestatorului de c�tre beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integral� �i corespunz�toare a tuturor obliga�iilor asumate prin contract; 
    d) servicii - activit��i a c�ror prestare face obiectul contractului; 
    e) produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, piesele de schimb �i orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract, inclusiv utilitatile necesare, �i pe care prestatorul are obliga�ia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului. Valoarea acestor produse este inclusa in valoarea contractului si nu poate depasi valoarea 
serviciilor; 
    f) vicii – aparente: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de 
investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 
      - ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care rezulta 
in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza. 
   g) standarde - standardele, reglement�rile tehnice sau altele asemenea prev�zute în Caietul de sarcini �i în propunerea 
tehnic�; 
    h)durata contractului –intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si 
documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a 
oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauze ale sale;  
Durata contractului este egala sau mai mare decat durata de executie. Durata contractului este egala cu durata de executie, daca 
aceasta din urma este neintrerupta. Durata contractului este mai mare decat durata de executie daca aceasta din urma se intrerupe, din 
orice motiv, caz in care durata contractului cuprinde si intervalele de timp in care executia este sistata sau extinsa. Durata de executie 
nu poate depasi ca termen limita termenul la care expira durata contractului. 
      i) durata de executie – in principal pentru actualizarea valorii contractului, se are in vedere durata de executie a 
operatiunilor pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum este aceasta prezentata in oferta si in contract, 
incluzand operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu 
data incheierii contractului sau, dupa caz, a primirii ordinului de incepere a prestatiilor. 
Durata de executie este mai mica sau egala cu durata contractului. 

       j) documenta�ie de atribuire - documenta�ia ce cuprinde toate informa�iile legate de obiectul contractului de achizi�ie 
public� �i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dup� caz, documenta�ia descriptiv�; 

 
 CAPITOLUL IV - DURATA CONTRACTULUI 

  
 Art.6.(1) Prezentul contract se incheie pe o durata de executie a prestatiilor  de …………….. (de)zile/luni de la 
data  incheierii prezentului contract. Daca contractul are ca obiect prestarea mai multor faze de proiectare partile vor 
stabilii  prestarea in etape a serviciilor ( pe faze de proiectare) . In anexa nr................ la contract este  stabilit, intr-un mod 
determinat sau determinabil, graficul de executie al prestatiilor . Partile au, dupa caz, urmatoarele obligatii prealabile 
inceperii executarii contractului : stabilirea graficului de efectuare a prestatiilor, a graficului si modului de verificare si 
receptie a serviciilor, constituirea de catre prestator a garantiei de buna executie, prezentarea de catre acesta a dovezii 
existentei asigurarii de raspundere profesionala in executarea contractului ( daca in cerintele documentatiei de atribuire s-
a solicitat) , predarea de catre beneficiar a documentatiei necesare prestatiilor si indeplinirea oricaror alte obligatii 
prealabile indispensabile. Partile pot deroga de la obligativitatea prestatiilor prealabile executarii contractului, in sensul 
includerii si altor obligatii sau al excluderii unora, dupa caz, prin Anexa nr………….. la contract referitoare la obligatiile 
specifice ale prestatorului. 
 (2).Durata de executare a obligatiilor asumate de parti prin prezentul contract si/sau care le revin potrivit legii se 
prelungeste  in caz de forta majora, potrivit art. 17(4) din contract si in alte situatii neprevazute care impun asigurarea 
neintrerupta a serviciilor pana la intrarea in normalitate, in conditiile legii, prin act aditional. Orice depasire a duratei de 
indeplinire a contractului (daca este cazul, si/sau a actelor aditionale la acesta) datorita culpei prestatorului, 
subcontractantilor acestuia sau oricarei entitati pentru care acesta raspunde legal si/sau contractual, face operante 
prevederile cap. VI din contract referitoare la clauza penala in caz de intarziere, caz in care se va lua in considerare si 
orice alt prejudiciu conex sau rezultat implicit (cum sunt, de pilda, sume pe care achizitorul este nevoit sa le achite altor 
contractanti implicati in realizarea unor servicii sau lucrari ori in furnizarea unor bunuri relative la serviciile prevazute la 
art.2 din contract – experti, consultanti, autoritati etc.). Ordinul de inecepere nu se va emite mai tarziu de ……….zile de la 
data incheierii contractului 
 (3) Pentru fiecare faza de proiectare ce face obiectul contractului, executia incepe dupa avizarea de catre 
achizitorul beneficiar a fazei de proiectare precedente in conditiile HG nr. 28/2008. privind intocmirea documentatiilor 
tehnico-economice…..  si ale actelor normative apluicabile specificului serviciilor contractate.    
 (4) Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii contractului pana la epuizarea conventionala 
sau legala a oricarui efect pe care il produce.  
    
             CAPITOLUL V – OBLIGATIILE PARTILOR 
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 Obligatiile partilor sunt cele prevazute in lege, in standarde, in prezentul contract, in oferta tehnica si financiara, 
in caietul de sacini si in celelalte documente ale procedurii de achizitie, care fac parte din contract si vor fi interpretate, in 
caz de ambiguitati sau discrepante, in ordinea enumerarii anterioare. 
  
 Art.7. Prestatorul este obligat: 
     (1) Obligatii generale  

a) sa efectueze prestatiile asumate si/sau care ii revin potrivit legii, contractului, proiectului, caietului de sarcini 
si/sau documentatiei procedurii de achizitie, in conditiiile calitative si cantitative prevazute in acestea, la termenul  stabilit 
cu beneficiarul ( sau grafic de excutie conform Anexa nr…….. la contract) si sa predea  proiectul/-le si documentatiile de 
proiectare in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini; 
 b) sa intocmeasca, dupa caz, in 3 exemplare, situatia serviciilor  prestate de acesta si sa o inainteze 
beneficiarului pentru decontare, dupa ce in prealabil serviciile au fost receptionate si avizate, impreuna cu factura si cu 
documentele justificative aferente, confirmate in prealabilde beneficiar si, dupa caz,  de celelalte entitati implicate in 
realizarea serviciilor prevazute la art.2 din contract (consultant, asistent etc.); 
 c) sa remedieze si sa completeze, fara costuri suplimentare pentru beneficiar, in termen de cel mult ……….(de) 
zile de la sesizarea scrisa a beneficiarului, toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitatile prestatiilor efectuate, in 
raport de lege, contract, caietul de sarcini, proiect si documentatia procedurii de achizitie. 
 d) s� organizeze, s� conduc� �i s� controleze activitatea personalului afectat executarii prezentului contract; 
    e) s� informeze, de îndat�, conducerea beneficiarului si celelalte entitati implicate despre evenimentele privind 
activitatea aferenta executarii prezentului contract �i s� �in� eviden�a acestora; 
     f) sa asigure, dupa caz,  asistenta lucrarilor ce fac obiectul proiectarii , sa aprobe materialele, echipamentele si 
forta de munca, sa asigure contabilizarea si inregistrarea corecta a procesului lucrarilor si s� propun� conducerii 
beneficiarului m�suri pentru perfec�ionarea activit��ii aferente executarii prezentului contract; 
     g). sa nu foloseasca, in executarea prezentului contract si a actelor sale aditionale, in nici un fel si in nici o 
masura, personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o 
modalitate prevazuta de contract; 
     h) sa dovedeasca abilitate, grija si perseverenta in indeplinirea obligatiilor care ii incumba potrivit contractului, 
caietului de sarcini, documentatiei procedurii de achizitie si/sau legii; 
 i) sa faca dovada, in termen de cel mult ……….(de)zile de la data incheierii prezentului contract, asupra 
existentei asigurarii profesionale pentru daunele sau prejudiciile aduse c�tre ter�e persoane fizice sau 
juridice(…………………………………………………………………………………………*); prestatorul are obligatia de a 
prezenta, ori de cate ori beneficiarul o cere, polita/contractul de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate); 
 *se va completa cu:numarul politei/contractului de asigurare, asiguratorul si alte elemente utile si/sau specifice.  

j) sa relationeze, in scris, cu toate entitatile (beneficiar, proiectant, experti etc.) implicate in realizarea prestatiilor 
contractate aferente obiectivului prevazut la art. 2 din contract, in vederea optimei efectuari a acestora; 

k) sa constituie garantia de buna executie in cuantumul prevazut in documentatia procedurii de achizitie, 
respectiv  ……..% din valoarea ………….* TVA  a contractului prevazuta la art. 3  , respectiv ……………………….. lei 
(……………euro), , printr-una dintre urmatoarele forme: 
i. -   scrisoare de garantie bancara (………………………………………………………………………………), garantie 
ce se instituie la data incheierii contractului  sau in cel mult   5 zile de la data incheierii contractului; 
ii.  -  inscrisuri de valoare (titluri si valori), inclusiv valori de schimb, daca acestea din urma sunt în situa�ia de a 
putea fi schimbate în bani la prezentare �i dac� cel pu�in unul dintre ceilal�i garan�i ai hârtiilor de schimb este recunoscut 
de autoritatea contractant� ca solvabil �i garant pentru întreaga sum� fixat� drept garan�ie. Nu se admit drept garan�ie 
ac�iuni ale societ��ilor comerciale �i amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului. Gqarantia in aceasta 
forma se instituie pana la data incheierii contractului ; (……………………..… ……… …………… 
………………………………………….…………);                                                                                     
iii.         -prin re�ineri succesive din plata cuvenit� pentru facturile par�iale fara TVA. În acest caz contractantul are 
obliga�ia de a deschide un cont la dispozi�ia autorit��ii contractante, la o banc� agreat� de ambele p�r�i, si sa il comunice 
beneficiarului in cel mult 5 zile de la data incheierii contractului. Suma ini�ial� care se depune de c�tre contractant în 
contul astfel deschis nu trebuie s� fie mai mic� de 0,5% din pre�ul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului 
autoritatea contractant� urmeaz� s� alimenteze acest cont prin re�ineri succesive din sumele datorate �i cuvenite 
contractantului, pân� la concuren�a sumei stabilite drept garan�ie de bun� execu�ie în documenta�ia pentru elaborarea �i 
prezentarea ofertei. Autoritatea contractant� va dispune ca banca s� în�tiin�eze contractantul despre v�rs�mântul 
efectuat, precum �i despre destina�ia lui. Contul astfel deschis este purt�tor de dobând� în favoarea contractantului. 

*se va completa in spatiul punctat particula care corespunde prevederilor documentatiei procedurii de achizitie, respectiv "cu" 
sau "fara". 

**se aplica pentru primele doua modalitati de constituire a garantiei (pct.i si ii) si nu se aplica pentru ultima modalitate (pct.iii). 
***se va alege modalitatea de constituire a garantiei in concordanta cu prevederile documentatiei procedurii de achizitie, prin 

bifarea casutei aferente modalitatii de constituire corespunzatoare, precizandu-se in spatiile punctate, dupa caz, numarul contului, al/e 
tiltului/titlurilor de valoare, al ordinului de plata sau al scrisorii de garantie bancara, Cu exceptia cazurilor in care garantia se constituie 
prin retineri succesive din facturile partiale, documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie sau, dupa caz, reprezinta 
garantia insasi, se anexeaza la contract. 

Nerespectarea termenului de constituire a garantiei de buna executie face operante prevederile contractului 
referitoare la clauza penala, respectiv,  pana la o intarziere de 10 zile din durata de excutie se aplica penalitati de 0,5% / 
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zi intarziere la valoarea garantiei de buna executie, dupa acest termen , cumulat, se aplica o penalitate de 30% din 
valoarea garantiei de buna executie. Cumulat sanctiunilor mentionate achizitorul nu va restitui nici garantia de participare  
fiind in drept sa solicite rezilierea de drept a contractului in conditiile art. 13 alin.1 din contract.. 
   Autoritatea contractant� are dreptul de a emite preten�ii asupra garan�iei de bun� execu�ie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu î�i îndepline�te obliga�iile asumate 
prin contract. Anterior emiterii unei preten�ii asupra garan�iei de bun� execu�ie autoritatea contractant� are obliga�ia de a 
notifica preten�ia contractantului, precizând obliga�iile care nu au fost respectate. 

Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea 
contractului sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile executantului ori in alte cazuri prevazute de lege 
(inrazierea lucrarilor, lucrari care nu corespund calitativ, etc…). In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai 
mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, executantul este obligat sa  il despagubeasca pe achizitor integral 
si intocmai. Valoarea garantiei va fi actualizata daca se cere si se accepta actualizarea valorilor prezentate in oferta 
financiara, utilizandu-se aceeasi formula, precum si daca valoarea contractului sporeste in alt mod . In acest ultim caz 
valoarea garantiei va fi majorata in sistem proportional, astfel incat dupa actualizare garantia sa reprezinte, in echivalent, 
acelasi procent din valoarea contractului.  

In cazul in care inainte de recptia serviciilor Achzitorul emite pretentii asupra garantiei de buna executie, 
Prestatorul are obligatia de a reintregi cuantumul garantiei de buna executie in termen de 10 zile de la data utilizarii, sub 
sanctiunea platii unor penalitati de 0,3% din valoarea totala in lei cu TVA a contractului, prevazuta la art.3, pentru fiecare 
zi de intarziere in caz contrar beneficiarul fiind in drept sa  retina sau sa  deduca sumele necesare din valoarea facturilor 
prezentate la plata.   
In cazul in care modalitatea de constituire a garantiei de buna executie este cea a  scrisorii de garantie, a titlurilor de valoare sau este 
prezentata prin ordin de plata in contul achizitorului, durata de valabilitate, respectiv de pastrare la achizitor va fi cel putin egala cu 
cea a  perioadei de valabilitate contractului.  

In cazuri de urgenta, achizitorul poate apela la garantia pentru buna executie in vederea asigurarii lucrarii 
contractate, daca executantul nu respecta graficul de operare si interventie si/sau in alte situatii care presupun costuri 
suplimentare pentru achizitor, din vina exclusiva sau partiala a prestatorului , intrucat prestatorul  se obliga la executarea 
serviciilor in orice conditii, mai putin in situatii de forta majora. Daca cuantumul garantiei nu este indestulator pentru 
costurile pe care le presupune interventia cu terti, diferenta de pret, pe total valoare lucrare astfel contractata, va fi 
dedusa de achizitor din facturile emise de executant, respectiv va fi obtinuta potrivit dreptului comun. 

l). sa notifice prompt beneficiarului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea 
descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 

m).sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine potrivit normelor aplicabile in vigoare. 
P�r�ile contractante au obliga�ia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentan�ilor lor 

atesta�i profesional pentru acest scop, �i anume a responsabilului tehnic cu execu�ia din partea prestatorului �i a 
dirigintelui de �antier sau, dac� este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea 
beneficiarului. 

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desf��urarea efectuarii serviciilor contractate �i de a stabili 
conformitatea lor cu specifica�iile cuprinse în anexele la contract. 

Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata ca prestatorul a incasat 
sume necuvenite de la beneficiar, prestatorul are obligatia sa restituie - in timpul controlului si inainte de sesizarea 
organelor competente sa solutioneze cauzele respective -, aceste sume, inclusiv penalitatile, daunele-interese, 
majorarile, dobanzile etc. aferente stabilite prin actele de control. Dispozitiile capitolului VI din prezentul contract sunt 
aplicabile. 
In cazuri de urgenta, beneficiarul poate apela la garantia pentru buna executie in vederea asigurarii serviciului contractat, daca 
prestatorul nu respecta graficul de operare si interventie si/sau in alte situatii care presupun costuri suplimentare pentru beneficiar, 
din vina exclusiva sau partiala a prestatorului, intrucat prestatorul se obliga la executarea serviciilor in orice conditii, mai putin in 
situatii de forta majora. Daca cuantumul garantiei nu este indestulator pentru costurile pe care le presupune interventia cu terti, 
diferenta de tarif, pe total valoare prestatie astfel contractata, va fi dedusa de beneficiar din facturile emise de prestator, respectiv va 
fi obtinuta potrivit dreptului comun. 
  
 (2) Obligatii specifice 
 a) sa execute serviciile de proiectare in fazele   prevazute la art.2, cu respectarea legislatiei aplicabile, in vigoare 
la data efectuarii prestatiei, in special potrivit, standarede si normativele prevazute in caietul de sarcini,  respectiv 
H.G.nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare �i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 
execu�iei lucr�rilor �i a construc�iilor, H.G.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construc�ii 
astfel cum a fost modificata si completata ulterior (ANEXA 4 - REGULAMENT privind urm�rirea comport�rii în exploatare, 
interven�iile în timp �i postutilizarea construc�iilor),  Legii nr.10/1995 privind caliatea in constructii, Ordinului 
M.L.P.A.T.nr.5/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calit��ii materialelor, elementelor de 
construc�ii �i produselor destinate construc�iilor si orice alte prevederi si normative tehnice  prevazute in lege aplicabile 
executarii contractului, prin (dupa caz); experimentari, incercari, studii, relevee, analize sau evaluari, masuratori, etc….. 
care se impun pentru fundamentarea tehnico-economica a deciziei de interventie  ; 
 b).sa efectueze  operatiunile de proiectare numai cu personal propriu atestat, potrivit legii; 
 c)sa predea proiectul si documentatiile de proiectare in conformitate cu prevederile caietului de sarcini cel mai 
tarziu la expirarea termenului  stabilit in art.6, in ………… exemplare originale; 
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 d)sa refaca   proiectul si documentatiile aferente – in tot sau in parte -, pe cheltuiala sa, in cazul in care beneficiarul constata 
– oricand pe durata executarii investitiei - neconformitatea cu normele legale si/sau tehnice aplicabile, in termen de …..… zile de la 
data sesizarii sale prin orice modalitate verificabila;  
 e).sa raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii si normelor 
tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei; 
 f).sa stabileasca modalitatile de efectuare a urmaririi curente sau a urmaririi speciale, precizand perioadele, 
metodele, caracteristicile si parametrii urmariti; 
 g).sa conlucreze in executarea prezentului contract numai cu echipamente sau laboratoare de incercari in 
constructii autorizate/omologate  potrivit legii . 

Alte obligatii specifice executarii serviciilor contractate sunt prezentate in  Caietul de sarcini si Anexa …………. la 
contract.  

  
Art.8. Beneficiarul este obligat: 
a). sa achite contravaloarea prestatiilor executate de catre prestator, in baza facturilor emise de catre acesta din 

urma, in termen de ……. (de) zile lucratoare de la data primirii facturii. Prestatorul va emite factura in termenul prevazut 
de Codul fiscal, de la data la care se intocmesc si semneaza documentele care atesta executarea prestatiilor pentru care 
se emite factura, in caz contrar acesta neputand sa ceara majorarea cuantumului contravalorii prestatiilor facturate, in 
conditiile art.4 din contract. 

Functie de complexitatea contractului partile pot stabili un grafic de plati, anexa la contract. 
Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul 

sesizeaza prestatorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original prestatorului, in interiorul termenului 
de plata. Un nou temen de plata va cuge de la prezentarea facturilor de catre prestator cu date corecte, potrivit legii si 
contractului. 

b)sa anunte prestatorul, in timp util, in legatura cu toate modificarile survenite fata de prevederile graficului si 
care ar necesita schimbari in ceea ce priveste efectuarea activitatilor contractate; 

c) sa intocmeasca, impreuna cu prestatorul, graficul de realizare a activitatilor contractate; 
d) dupa caz, sa organizeze receptia preliminara si finala  la terminarea tuturor prestatiilor contractate executate 

la obiectivul prevazut la art.2 din contract in conformitate cu prevederile caiertului de sarcini; 
e) sa restituie garantia de buna executie constituita pentru prezentul contract, in termen de cel mult 14 zile de la 

data receptiei serviciilor, daca in procesul verbal nu sunt inscrise remedieri si/sau completari de nici un fel si riscul 
existentei unor vicii ascunse este minim, la cererea scrisa a prestatorului, daca pana la acea data beneficiarul nu ridica, 
in scris, pretentii asupra acesteia. 
 Art.9. Partile sunt obligate sa isi execute obligatiile asumate intocmai, integral, la termenele convenite si cu buna 
– credinta. Partile sunt obligate sa asigure reciproc confidentialitatea continutului prezentului contract, inclusiv a datelor, 
informatiilor si documentelor in legatura cu acesta 
    Dac� Prestatorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consor�iu sau o alt� grupare de 
dou� sau mai multe persoane: 
    (a) aceste persoane vor fi considerate ca având obliga�ii comune �i individuale fa�� de Beneficiar pentru executarea 
Contractului; 
    (b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea si raspunderea de 
Prestator pentru to�i membrii asocierii; �i 
    (c) Prestatorul nu î�i va modifica componen�a sau statutul legal f�r� aprobarea prealabil� a Beneficiarului.  
        In cazul in care contractul a fost atribuit urmare unei oferte depuse de catre operatori economici  in baza unui acord 
de asociere, contractul de asociere va fi anexa la prezentul contract si va fi mentionat ca atare in Anexa lacontract . 
Raspunderea intre asociati se realizeaza conform acordului de asociere, asociatii raspunzand individual si in solidar fata 
de Beneficiarul lucrarii . Asociatii vor semna impreuna cu liderul de asociere contractul. In orice situuatie liderul de 
asociere poarta intreaga raspundere  juridixca  in fata Beneficiarului pentru indeplinirea contractului. 

Cesiunea si novatia prezentului contract este interzisa. Este interzis partilor sa cedeze, una fara acordul 
celeilalte, drepturile si/sau obligatiile generate de prezentul contract, inclusiv de actele sale aditionale, precum si de 
caietul de sarcini, documentatia procedurii de achizitie si de lege, sub sanctiunea aplicarii prevederilor capitolelor VI si 
VIII din contract. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garan�ia sau orice alte obliga�ii 
asumate prin contract. 

Daca se accepta subcontractarea unei parti a lucrarii, prestatorul are obligatia de a conveni cu subcontractantii 
efectuarea serviciilor in cel putin aceleasi conditii precum cele din prezentul contract. Prestatorul are obliga�ia de a 
prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractan�ii desemna�i. 

Lista subcontractan�ilor cuprinzând datele de recunoa�tere a acestora, precum �i contractele încheiate cu 
ace�tia se constituie în anexe la contract. 
     Prestatorul este pe deplin r�spunz�tor fa�� de beneficiar de modul în care îndepline�te contractul. 

Subcontractantul este pe deplin r�spunz�tor fa�� de prestator de modul în care îndepline�te partea sa din 
contract. 
     Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan�ilor, dac� ace�tia nu îndeplinesc partea lor 
din contract. 

Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac� acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. 
Schimbarea subcontractantului nu va modifica pre�ul contractului �i va fi notificat� deinadata beneficiarului. 
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Prestatorul are obliga�ia de a se asigura c� subcontractantii au încheiat asigur�ri pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor s� prezinte beneficiarului, la cerere, poli�ele de asigurare �i 
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
 
            CAPITOLUL VI. SANCTIUNI.CLAUZA PENALA 
  
 Art.10.Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum si pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin, partea in culpa raspunde fata 
de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract si legii, in masura in care partile nu au 
convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 
obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze care sa il exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
 Se considera neexecutare totala a contractului situatia in care una dintre parti nu isi indeplineste niciuna dintre 
obligatiile asumate si/sau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei prevazute in art.13 sau, dupa caz, art.14 din 
contract. In interiorul termenului mentionat se calculeaza penalitati de intarziere, potrivit contractului. Toate celelalte 
situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare 
partiala a contractului.  
 Se considera executare necorespunzatoare a contractului acea situatie in care una dintre parti nu isi indeplineste 
una sau mai multe dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin in conditiile calitative si de conformitate asumate prin 
contract si/sau impuse de lege . 
 Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre beneficiar se face prin deducerea din valoarea contractului a 
daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii. 
 Art.11.Prevederile prezentului capitol se aplica cu observarea intocmai a clauzelor cuprinse in capitolul VII din 
prezentul contract. 
 Art.12.(1).Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, prestatorul 
datoreaza beneficiarului,  cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 2% pentru fiecare zi de  dupa 
scadenta, calculata la valoarea prestatiei/prestatiilor executate cu intaziere. 
 (2)Daca nu se poate stabili valoarea prestatiei/prestatiilor efectuate cu intarziere, prestatorul datoreaza 
beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0,5 % din valoarea totala a contractului pentru fiecare zi de intarziere.  
 Art.13.(1).In cazul in care intarzierea in executare se prelungeste pe o durata care reprezinta mai mult 10 % din 
numarul zilelor care constituie durata contractului (inclusiv a actelor aditionale la acesta, daca e cazul) contractul se 
considera reziliat de plin drept, fara a mai fi necesara vreo formalitate prealabila, facandu–se aplicarea in mod 
corespunzator a art.15 din contract privind acordarea de daune-interese compensatorii .  
 (2)Daca inainte de implinirea duratei prevazute la alin.1 din prezentul articol prestatorul incepe sa isi 
indeplineasca sau, dupa caz, reia indeplinirea obligatiilor asumate si/sau care ii revin potrivit legii, acesta ramane in 
continuare obligat la plata penalitatilor aferente perioadei de intarziere in efectuarea prestatiilor, intrucat calculul 
penalitatilor de intarziere  nu  absolva  prestatorul  de  executarea  acestor obligatii,  potrivit  contractului. Daca nici la 
expirarea duratei prevazute la alin.1 prestatorul nu incepe sa isi indeplineasca sau, dupa caz, nu isi reia indeplinirea 
obligatiilor, la cuantumul penalitatilor se aditioneaza daunele-interese compensatorii calculate potrivit art.15 din contract. 

(3)Beneficiarul are dreptul de a opta intre a cere executarea intocmai a obligatiilor asumate de catre prestator 
sau a cere rezilierea contractului in concordanta cu prevederile capitolului VIII din contract si, in plus, in orice situatie, are 
dreptul de a calcula si cere penalitatile de intarziere calculate potrivit capitolului de fata. 
 Art.14.Pentru intarzierea la plata a facturilor cu mai mult de 30 de zile fata de  la termenul prevazut de art.8 din 
contract, beneficiarul datoreaza prestatorului o suma, cu titlu de penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data 
scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,15% din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
 Art.15.(1).Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, prestatorul are obligatia de a plati 
beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din valoarea totala a contractului exprimata la 
art.3 din acesta. 
 (2).In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit alin. 1 se 
calculeaza proportional cu nivelul prestatiilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia neexecutarii contractului ori 
pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, prestatorul datoreaza beneficiarului daune compensatorii in cuantum 
de 10% din valoarea totala a contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
 (3).In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, prestatorul datoreaza beneficiarului, 
cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a contractului, inclusiv, daca este cazul, 
a actelor aditionale la acesta. 
 (4).In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, beneficiarul nu este dator sa probeze existenta 
si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale 
prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se deduce din valoarea contractului. 
 (5).In situatia in care beneficiarul probeaza un prejudiciu mai mare decat suma rezultata in urma calculului 
efectuat potrivit alin. 1, 2 sau 3 din prezentul articol, prestatorul este dator a il despagubi integral si intocmai. 
 
  CAPITOLUL VII. FORTA MAJORA 
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 Art.16.(1).Forta majora, definita potrivit legii si prezentului contract, apara de raspundere partea care o invoca, 
prin aducerea acesteia la cunostinta celelaltei parti contractante, in mod complet, in cel mult 3 (trei) zile de la data 
consumarii evenimentului de forta majora, prin orice modalitate scriptica verificabila. 

(2).Dovada producerii evenimentului de forta majora revine partii care o invoca, intr-un interval de cel mult 10 
(zece) zile calculate de la data consumarii acestuia si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea 
competenta, potrivit legii. Neindeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a evenimentului de forta 
majora in termenul si conditiile stabilite la acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere. 

(3).Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior partile sunt obligate sa depuna toate 
diligentele necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative   produse de evenimentul respectiv. 
 Art.17.(1)Forta majora – in intelesul prezentului contract - este acel eveniment exterior, independent de vointa 
vreuneia dintre partile contractante, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului contract, absolut imprevizibil si 
insurmontabil, ale carui efecte fie fac imposibila executarea contractului fara afectarea elementelor esentiale ale acestuia, 
fie fac ca obligatiile uneia dintre parti sau ale ambelor parti contractante sa devina deosebit de impovaratoare in raport de 
conditiile initial convenite. 
 (2)Sunt asfel de evenimente, exemplificativ: cutremurele, inundatiile, alunecarile masive de teren, starea de 
urgenta, de asediu sau de razboi oficial declarate, alte evenimente care indeplinesc conditiile de forta majora astfel cum 
sunt definite de prezentul contract sau de lege. 
 (3) Nu sunt astfel de evenimente, exemplificativ: grevele de orice gen, legale sau nelegale, reorganizarea sau 
falimentul partii contractante. 
  (4)Daca evenimentul de forta majora se produce pe o durata mai mare de 15 de zile, contractul se considera 
reziliat de drept, partile datorandu - si reciproc numai obligatiile executate anterior intervenirii acestui eveniment. In cazul 
in care durata evenimentului este mai mica sau egala cu 15 zile, durata contractului se prelungeste de drept cu aceasta 
perioada, fara a afecta celelalte elemente ale acestuia si fara a fi necesara vreo formalitate in acest sens. 
    
 CAPITOLUL VIII. REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI 
 
 Art.18.(1).Oricare dintre partile contractante are dreptul de a proceda unilateral la desfiintarea pentru viitor a 
contractului, cu respectarea conditiilor prevazute la capitolul VI si VII din contract. 

(2)Partea care solicita rezilierea are dreptul de a cere celeilalte parti, cu titlu de daune moratorii si / sau  
compensatorii,  dupa  caz,  sume  calculate  potrivit  prevederilor  capitolului  VI  din  contract,             
printr-o cerere scrisa adresata partii aflate in culpa, fara vreo alta formalitate prealabila.Cererea se formuleaza in temeiul 
principiului solutionarii amiabile a divergentelor inscris in art. 21(1) din contract, numai dupa trecerea duratei prevazute la 
art.13 (1) sau, dupa caz, de art.14 din contract, daca partile nu au convenit altfel. 

Art.19(1).Cererea de reziliere se poate formula numai intr-unul dintre urmatoarele cazuri: 
 a).cealalta parte nu isi executa una sau mai multe dintre obligatiile pe care si le-a asumat prin contract; 
 b).cealalta parte cedeaza, partial sau integral, drepturile si/sau obligatiile generate de prezentul contract, catre 
un tert, fara acordul prealabil si scris al celeilalte parti; 
 c).obiectul contractat fie este, in mod obiectiv, imposibil de executat, fie a pierit in tot sau in parte, fie nu mai 
poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat ori a fost scos din programul de achizitii sau s-a sistat finantarea 
aferenta, fie indeplinirea contractului este contrara interesului public sau contravine legislatiei aplicabile; 
 d).in temeiul acordului scris al ambelor parti, de la data acordului;   
 e).cazurile de forta majora, cu respectarea conditiilor prevazute la capitolul VII din contract; 
 f).una dintre parti intra in procedura de reorganizare, lichidare judiciara sau faliment, de la data la care partea 
cealalta ia cunostinta in mod oficial de aceasta imprejurare; 
 g).alte cazuri autorizate de lege, in conditiile si la termenele stabilite de aceasta. 

(2).In cazul prevazut la lit. a) de la alin.(1) dreptul de a cere rezilierea contractului devine operant din  ziua 
urmatoare aceleia in care expira termenul limita de calcul al penalitatilor prevazut de art 13(1) sau 14 din contract, in 
masura in care nu este operanta si o alta cauza de reziliere dintre cele prevazute la lit.b)-f) de la alin (1). 
 (3).In cazurile prevazute la lit.c)-e) de la alin.(1) partile nu isi datoreaza daune – interese. 
 (4).In cazurile prevazute la lit.a), b) si f) de la alin.(1) sunt si raman pe deplin aplicabile prevederile capitolului VI 
din contract. 

(5).In cazurile prevazute la lit.b),c) si f) de la alin.(1) rezilierea poate interveni si intempestiv, la cerere. 
 (6).In situatia in care rezilierea nu poate interveni conventional, partea interesata se va putea adresa instantei 
judecatoresti in vederea rezilierii judiciare a contractului. Instanta judecatoreasca investita nu se va putea pronunta in 
privinta oportunitatii rezilierii, nu va putea acorda termen de gratie si nici nu  va putea cere punerea in intarziere a 
debitorului (pact comisoriu de ultim grad). 
     
             CAPITOLUL IX. PROTECTIA MUNCII 
  

 Art.20. Activitatea de instruire, de orice fel, a personalului afectat executarii contractului t priveste pe 
Prestator Raspunderea privind comunicarea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca produse 
pe durata si in legatura cu executarea prezentului contract revine – sub toate aspectele si indiferent de gravitate –
Prestatorului,  daca nu se dipune altfel prin normele imperative ale LEGE   Nr. 319 din 14 iulie 2006 a securit��ii �i 
s�n�t��ii în munc�  si ale  HOT�RÂRE   Nr. 1091 din 16 august 2006privind cerin�ele minime de securitate �i s�n�tate 



��������������	
�	����������������	�����
���	���                                                                               62/63�

pentru locul de munc� si HOT�RÂRE   Nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerin�ele minime de securitate �i s�n�tate 
pentru utilizarea în munc� de c�tre lucr�tori a echipamentelor de munc� si acelorlalte acte normative subsecvente 
pentru aplicarea acesteia Legii nr. 319/2006. 
  Contractantul va fi deplin  responsabil in executarea contractului si pentru respectarea normelor privind 
protectia mediului  in conformitate cu prevederile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 195/2005 privind protec�ia 
mediului, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 265/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.      

  
 CAPITOLUL X. LITIGII 

 
Art.21.(1).Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului contract privitoare la intelesul, intinderea si/sau 

executarea acestuia se va supune in mod obligatoriu solutionarii pe cale amiabila (conciliere). Neindeplinirea acestei 
obligatii are drept sanctiune respingerea actiunii adresate direct instantei de judecata pentru nerespectarea procedurii 
prealabile obligatorii convenite. 

(2)Daca in decurs de 15 zile de la convocarea facuta de catre oricare dintre parti nu se ajunge la o solutie 
agreata de ambele parti sau una dintre parti nu se prezinta la locul si data stabilite, partea interesata se poate adresa 
instantei judecatoresti competente potrivit dreptului comun, in vederea solutionarii litigiului. 
 (3).Procedura de solutionare  pe cale amiabila a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, intr-un act 
scris, semnat de ambele parti contractante. In masura in care se ajunge, printr-o astfel de procedura, la un rezultat agreat 
de ambele parti, actul va face parte integranta din contract, ca exprimand vointa contractuala a partilor. 
   
 CAPITOLUL XI. ALTE CLAUZE 
  
 Art.22.(1)Orice modificare a prezentului contract va fi valabil facuta daca este consemnata intr-un act aditional 
scris, intocmit in prealabil si semnat de catre ambele parti. Actele aditionale vor fi numerotate  cronologic de la 1 la n, 
indiferent de data intocmirii/semnarii/intrarii in vigoare a acestora. Actele aditionale vor contine prevederi referitoare, dupa 
caz, cel putin la: partile contractante, obiectul contractului, valoarea aditionala si valoarea rezultata a contractului, partea 
la initiativa careia se incheie, partea care suporta contravaloarea aditionata, temeiul incheierii, prelungirea sau 
modificarea perioadei de valabilitate a/cuantumului garantiei de buna executie, daca se percep sau nu penalitati si data 
intrarii in vigoare. 

(2)Prezentul contract se supune legislatiei aplicabile in vigoare la data incheierii sale. Prevederile legale 
imperative aplicabile, prezente si viitoare, fac de drept parte din contract. Prevederile legale dispozitive aplicabile, 
prezente si viitoare, fac parte din contract numai in masura asimilarii acestora in contract sau in actele aditionale la 
acesta incheiate potrivit alin.(1). Prezentul contract se supune integral legislatiei romane. 

 Limba oficiala a contractului este limba romana. Cu exceptia situatiilor in care contextul presupune 
altceva: cuvintele care indica un gen includ toate genurile, iar cuvintele la singular presupun si pluralul si invers. 

Moneda contractului este moneda romana - leul. 
Art.23. Beneficiarul poate, in conditiile legii si in functie de disponibilitatile financiare proprii, sa acorde 

prestatorului avansuri la cererea justificata si temeinic motivata a acestuia, sub cerinta prezentarii de catre prestator a 
garantiei pentru avans. 

Pe durata contractului se vor deconta facturi in limita disponibilitatilor financiare, fara aplicarea 
penalitatilor de la art.14. Pentru incadrarea in limitele disponibilitatilor financiare achizitorul poate sa modifice cantitatile 
fizice prevazute in contract, fara sanctiuni de vreun fel, cu un preaviz de cel putin 5 zile. Daca achizitorul nu mai dispune 
de resursele financiare necesare derularii in bune conditii a contractului este obligat sa emita si sa transmita de indata - 
fara sa depaseasca ……….(de) ore/zile de la momentul cand cunoaste imposibilitatea continuarii finantarii – ordinul de 
sistare a efectuarii lucrarilor si, in functie de circumstante, sa extinda durata contractului sau sa solicite rezilierea 
contractului, fara sanctiuni de vreun fel. 

Art.24.Toate termenele prevazute in contract se socotesc pe zile calendaristice, calculate in sistem intermediar 
(prima zi nu intra in termen, ultima zi intra in termen), mai putin cele de la art.8 din acesta, care se socotesc pe zile 
lucratoare, calculate in sistem intermediar si mai putin primul termen de la art.6 alin.1 (si cele similare din actele 
aditionale, daca nu se convine contrariul) care se socoteste pe zile pline calendaristice (prima si ultima zi intra in termen). 
Pe zile libere va fi socotit si termenul prevazut in orice ordin de incepere sau in acte similare, unilaterale sau bilaterale. 

Termenele pe ore incep sa curga imediat si se socotesc implinite la finele orei corespunzatoare celei de inceput 
din ziua in care se implineste termenul. 

Orice comunicare între p�r�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie transmis� în 
scris si numai la sediul partii, astfel cum este acesta prezentat la art.1, mai putin in cazurile derogatorii si in conditiile 
expres prevazute de parti. Orice schimbare referitoare la sediul partii trebuie comunicata in scris celeilalte parti si oricarei 
alte entitati implicate in cel mult ……. zile de la data producerii, in caz contrar comunicarile urmand a se efectua la sediul 
initial, fara sanctiuni pentru partea neinstiintata. Partea care nu isi indeplineste intocmai prezenta obligatie va putea fi 
trasa la raspundere pentru daunele pe care partea cealalta/alte entitati implicate le-ar suferi din aceasta cauza, 
prevederile capitolelor VI si VIII din contract fiind aplicabile in mod corespunzator. Orice document scris trebuie 
înregistrat atât în momentul transmiterii, cât �i în momentul primirii. 
Comunic�rile între p�r�i se pot face �i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail, cu condi�ia confirm�rii în scris a primirii 
comunic�rii intr-un termen rezonabil functie de imprejurari, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data transmiterii primei forme de 
comunicare. 
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 Art.25.Prezentul contract contine un numar de 9 pagini si …. anexa/e (…….de pagini) care fac/e parte integranta 
din contract , fara stersaturi, modificari sau adaugiri in spatii nepunctate, toate semnate si stampilate de catre parti. Orice 
stersaturi, modificari sau completari in spatii nepunctate sunt valabile sub semnaturi si stampile autorizate, in caz contrar 
acestea neconsiderandu-se. Anularea spatiilor punctate ramase libere dupa completare  se efectueaza prin taiere, cu o 
linie continua.  
 Ca anexe ce devin parte integrant�  si documente ale contract de achizi�ie public� , urmare procedurii de 
atribuire se constituie cel pu�in urm�toarele : 
    a) caietul de sarcini; 
    b) propunerea tehnic� �i propunerea financiar�; 
    c) graficul de îndeplinire a contractului; 
    d) graficul de pl��i ;  
 si dac� este cazul 
    e) garan�ia de bun� execu�ie,; 
    f) angajamentul ferm de sus�inere din partea unui ter�, dac� este cazul. 
  
 Alte Anexe la prezentul contract sunt urmatoarele: 
 -Anexa nr.1 denumita ………………………………………………………………………………………………; 
 -Anexa nr.2 denumita ………………………………………………………………………………………………; 
 -Anexa nr.3 denumita ………………………………………………………………………………………………; 
 Alte mentiuni/anexe:…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
   
 Art.26.Prezentul contract s-a incheiat la Bucuresti si intra in vigoare azi…………………, data semnarii sale de 
catre parti, in 2 (doua) exemplare originale, ambele avand aceeasi putere probatorie intre parti, unul pentru prestator si 
unul prentru beneficiar.  
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