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SECTIUNEA I 
FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

 
I.1. Autoritatea contractant ă 
 
Denumire: Comuna Tomesti, judetul Timis 
Adresă: str. Principala nr.46, comuna Tomesti, judetul Timis 
Localitate: comuna Tomesti Cod poştal: 307410 Ţara: Romania 
Reprezentantul legal de proiect: 
MIRON EUGEN CERNESCU 
 

Telefon: 0256-326168 
               0256-331536  

E-mail: 
primaria.tomesti@yahoo.com 

Fax: 0256-331536 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): http://www.primariatomestitm.ro 
 
I.2  Principala activitate sau activit ăţi ale autorit ăţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale inclusiv cele subordonate la nivel 
regional sau local 
� agenţii naţionale 
� autorit ăţi locale   
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
□ altele (specificaţi) 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

�  altele:  servicii publice locale.  
 
I.3 Autoritatea contractant ă achizi ţionează în numele altei autorit ăţi contractante    
       DA □         NU � 
I.4 Alte informatii 
Alte informa ţii  pot fi ob ţinute la adresa : PRIMARIA COMUNEI TOMESTI, COMUNA 
TOMESTI, JUDETUL TIMIS,  la telefon 0256-326168/0256-331536 sau la fax. 0256-331536. 
Documentatia de atribuire poate fi procurata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. 
Autoritatea contractanta solicita ofertantilor transmiterea unei adrese de exprimare a  
intentiei de participare la procedura de atribuire a contractului de servicii,  
catre Compartimentul de Achizitii Publice, prin fax: 0256-331536 sau prin  
e-mail: primaria.tomesti@yahoo.com, cu cel putin trei zile inaintea termenului  
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limită de depunere a ofertelor.  
Studiile de Fezabilitate, Certificatele de Urbanism cu avizele si acordurile aferente obtinute in faza de 
SF, care sunt anexe la documentatia de atribuire pentru toate componentele, reprezinta un volum 
foarte mare de documente, ceea ce duce la situatia ca din motive tehnice, straine de autoritatea 
contractanta sa nu poata fi atasata in SEAP. Punerea la dispozitia operatorilor economici a acestor 
documente se va face in mod gratuit la sediul autoritatii contractante (Primaria comunei Tomesti, loc. 
Colonia Fabricii, str. Principala, nr. 46, judetul Timis) pe suport electronic (CD)si pe hartie in urma unei 
solicitari scrise din partea operatorilor economici interesati. 
Data limit ă de primire a solicitarilor de clarific ări:  15.09.2010,  ora 15.30  
 
Pentru solicitare de clarific ări în leg ătură cu Documenta ţia de atribuire operatorii 
economici trebuie s ă se înregistreze în SEAP ( www.e-licitatie.ro ) conform 
prevederilor H.G. nr.1660/2006  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Solicit ările de clarific ări se vor completa exclusiv  în SEAP la Sectiunea întreb ări 
iar r ăspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP.  
Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, 
cât mai repede posibil, la orice clarificare  solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să 
depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea 
operatorului economic. 
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 3 
zile inainte de data limita de depunere a ofertei. 
In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand 
astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea respectarii termenului mentionat mai sus, 
aceasta din urma are, totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in 
care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului permite primirea 
acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
 
Data limita de transmitere a r ăspunsului la clarificari:  17.09.2010, ora 15,30 

 
I.5 Contestatii si C ăi de atac 
Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu 
respectarea prevederilor OUG 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare.  

 
Instituţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiilor 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresă: Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3 
Localitate: Bucureşti 

 
Cod poştal: 
030084           

Ţara: România 

E-mail :office@cnsc.ro             Telefon:  021 / 3104641 
Adresă internet: www.cnsc.ro Fax:        021 / 3104642 
Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate cu plângere la Curtea 
de Apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul 
autorităţii contractante (conform art. 281 şi art. 283 din OUG 34/2006, cu completările 
şi modificările ulterioare). 
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Denumirea instanţei competente: CURTEA DE APEL – SECŢIA CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV TIMISOARA 
Adresă: Str. Tepes Voda nr.2A 
Localitate: Timisoara, Jud. Timis 

 
Cod poştal: 
300055 

Ţara: România 

E-mail: denisa.botoca@just.ro Telefon: 0256.498.054/494650;  
Adresă internet: Fax:   0256.498.092  

 
I.6. Sursa de finan ţare: 

� Fonduri post-aderare: Fondul 
European pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală (PNDR); 
� Bugetul de stat; 
� Bugetul local. 

După caz, proiect/program finanţat din 
fonduri comunitare      DA  √       NU  □ 
Dacă DA, faceţi referire la 
proiect/program: 
Programul National de Dezvoltare 
Rurala, Masura 322 – „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, conservarea si 
imbunatatirea mostenirii rurale”. 

 
II  OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1 Descriere  
II.1.1 Denumirea contractului:  
Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea 
autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor, Verificarea proiectului si Asistenta 
tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii 
„Modernizare drumuri comunale si strazi in comuna Tomesti, judetul Timis, Reabilitare 
casa de cultura, conservare si valorificare patrimoniu cultural in comuna Tomesti, 
judetul Timis si, Infiintare, dotare si imprejmuire After School si Reabilitare gradinita in 
localitatea Colonia Fabricii, comuna Tomesti, judetul Timis”. 
II.1.2 Tipul contractului şi locul de prestare   
(a) Lucrări                          □     (b) Produse               □    (c) Servicii                          � 

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

Cumpărare                □             
Leasing                     □        
Închiriere                   □  
Cumpărare în rate     □ 
 

Categoria serviciului     
2A    � 
2B    □  
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Principala locaţie a lucrării:    
  Comuna....., judetul.........      
Cod  CPV: 
  

Principalul loc de 
livrare a bunurilor: 
__________________ 
 
Cod  CPV        
□□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare a 
serviciilor: 
 
Comuna Tomesti, judetul 
Timis 
 
Cod   CPV  
71322000-1 Servicii de 
proiectare tehnică pentru 
construcţia de lucrări publice. 
71311100-2 Servicii de 
asistenta in domeniul 
lucrarilor publice.                                         

II. 1. 3 Procedura se finalizeaz ă prin :  
                                  Contract de achiziţie publică:   �                       
                                  Încheierea unui acord cadru:    □ 
Ofertantul este obligat sa realizeze in integralitate Proiectul tehnic, Detaliile de 
executie, Documentatiile pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, Verificarea 
tehnica a proiectului si sa acorde Asistenta tehnica pe perioada implementarii 
proiectului pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri comunale si strazi in 
comuna Tomesti, judetul Timis, Reabilitare casa de cultura, conservare si valorificare 
patrimoniu cultural in comuna Tomesti, judetul Timis si, Infiintare, dotare si 
imprejmuire After School si Reabilitare gradinita in localitatea Colonia Fabricii, 
comuna Tomesti, judetul Timis”. 
II. 1.4. Durata contractului de achizi ţie public ă: Durata elaborarii proiectului tehnic, 
detaliilor de executie, documentatiilorpentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 
(inclusiv PAC) si verificarea tehnica a proiectului este de max. 90 zile. Termenul 
decurge de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a contractului emis de 
catre Autoritatea contractanta. Asistenta tehnica se acorda pe intreaga perioada de 
implementare a proiectului la cererea beneficiarului, dirigintelui de santier, firmei de 
constructii care executa lucrarile si faze determinante.  
II.1.5.Informa ţii privind acordul cadru (dacă este cazul): Nu se aplica  
Acordul cadru cu mai mulţi operatori    □ 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

 
Acordul cadru cu un singur operator          □ 

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

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

II.1.6 Divizare pe loturi:  
                                          DA □              NU � 
Ofertele se depun astfel: 
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                                             Un singur lot   □    
                                  Unul sau mai multe   □ 
                                           Toate loturile    □ 

  II.1.7 Ofertele alternative sunt acceptate                  DA □               NU � 

II. 1.8 Valoarea totala supusa licitatiei  calculata pe baza  bugetului indicativ 
aprobat, este de 641 001 LEI, din care: 
a) Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru „Modernizare drumuri 
comunale si strazi in comuna Tomesti, judetul Timis”: 
       
 

- Cheltuieli de proiectare pentru: 
                 proiect tehnic                                                           ..........258 532 LEI 
                 detalii de executie:                                                  ...........172 354 LEI 

      -      Asistenta tehnica din partea proiectantului:                      ............60 324 LEI 
      -      Verifcare proiect                                                               .............21 544 LEI 

                                           Total 1                              =          ... .......512 760  LEI 
 

b) Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru “ Reabilitare casa de 
cultura, conservare si valorificare patrimoniu cultural in comuna Tomesti, 
judetul Timis”: 
     Cheltuieli de proiectare pentru: 

                 proiect tehnic                                                           ............30 990 LEI                 
      -      Asistenta tehnica din partea proiectantului:                      ...............9 283 LEI 
      -      Verifcare proiect                                                               .............  1  000 LEI 
 

                                           Total 2                              =          ... ........  41 273  LEI 
 

c) Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru “ Infiintare, dotare si 
imprejmuire After School si Reabilitare gradinita in localitatea Colonia Fabricii, 
comuna Tomesti, judetul Timis”: 
      -    Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si  
                                                                                   autorizatiilor..............18 540 LEI 

- Cheltuieli de proiectare pentru: 
                 proiect tehnic                                                           ............  29 626 LEI 
                 detalii de executie:                                                  .............  27 404 LEI 

      -      Asistenta tehnica din partea proiectantului:                      ...............  7 406 LEI 
      -      Verifcare proiect                                                                ...............  3 992 LEI                                                             

                                           Total 3                              =          ... ........   86 968 LEI 
 

 
                                          Total 1+2 +3                    =                ...........641 001 LEI 

Suma maxima disponibila prevazuta in bugetul indicativ aprobat pe fiecare 
componenta de proiectare a) sau b) sau c) nu poate nu poate fi depasita de ofertanti in 
ofertele financiare depuse (motiv de excludere). Aceasta cerinta este in conformitate 
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cu prevederile programului de finantare si procedurile APDRP. 

II.2 Cantitatea sau scopul contractului  
II.2.1 Scopul contractului : Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii 
pentru obtinerea autorizatiei de construire, avizelor si acordurilor, Verificarea 
proiectului si Asistenta tehnica pe perioada implementarii pentru proiectul intitulat 
„Modernizare drumuri comunale si strazi in comuna Tomesti, judetul Timis, Reabilitare 
casa de cultura, conservare si valorificare patrimoniu cultural in comuna Tomesti, 
judetul Timis si, Infiintare, dotare si imprejmuire After School si Reabilitare gradinita in 
localitatea Colonia Fabricii, comuna Tomesti, judetul Timis”. 
Elaborarea serviciilor de proiectare se va face conform specificatiilor din prezenta 
documentatie de atribuire – Sectiunea II Caietul de sarcini..  
II.2.2 Opţiuni (dac ă exist ă)                                                                  DA □       NU � 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
II.3. Condi ţii specifice contractului: Sunt cele mentionate in contractul de servicii de 
proiectare si se refera, in principal.  la prestarea serviciilor, respectarea termenelor si 
modalitatea de receptie. De asemenea, partile contractante pot stabili de comun acord 
modificarea clauzelor contractuale din modelul de contract cu exceptia celor privind 
pretul si a celor care au condus la declararea ofertantului castigator.  
 
II.3.  Alte condiţii particulare 
referitoare la contract (dupa caz)  
II.3.1. Contract rezervat   
(dacă DA scurtă descriere) 
II.3.2. Altele  
(dacă DA, descrieţi) 

 
 
       DA  □             NU � 
       
       DA  □             NU � 

 
III: PROCEDURA 
III.1 Procedura selectat ă 
Licita ţie deschis ă                         �  
Licitaţie restrânsă                           □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată       □ 
Dialog competitiv                            □ 

Negociere cu anunţ de participare            □   
Negociere fără anunţ de participare          □                                                 
Cererea de oferte                                      □                                    
Concurs de soluţii                                      □ 

 
 III.2  Etapa final ă de licita ţie electronic ă       DA  □        NU  �  
 
IV.1  Legisla ţia aplicabil ă 
Conform Formularului Anexa nr. 60 - Lista actelor normative incidente achizitiilor publice 
inclus in prezenta documentatie de atribuire. 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE  
V.1 Situa ţia personal ă a ofertantului 
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, 
autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. 
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Modalitati de participare la licitatie Ofertantul nu are dreptul, ca în cadrul 
aceleiaşi proceduri: 

a)   să   depună  două  sau   mai    
multe  oferte individuale   �i/sau 
comune,  sub   sanc�iunea 
excluderii  din competitie a tuturor 
ofertelor în cauză; 

b) să depună ofertă 
individuală/comună �i să fie 
nominalizat ca subcontractant în  
cadrul unei alte  oferte, sub  
sanc�iunea excluderii ofertei 
individuale sau, după caz, a celei în 
care este ofertant asociat. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 180 din OUG nr. 
34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare 
 
  Solicitat   �          Nesolicitat  □ 

Cerin ţe obligatorii in vederea calificarii  
ofertantului:  
1. Completarea si prezentarea in oferta a 
Formularului Anexa nr. 10 - Declaratie 
privind situaţia personală a operatorului 
economic. 
2. In cazul consortiilor/asocierilor/societatilor 
mixte, fiecare membru este obligat sa 
prezinte acest formular. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din OUG nr. 
34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare 
 
        Solicitat   �          Nesolicitat  □  

Cerin ţe obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului:  
1. Completarea si prezentarea in oferta a 
formularului Anexa nr. 10 - Declaratie privind 
situaţia personală a operatorului economic. 
2. Ofertantul va prezenta Certificatul de 
atestare fiscala emis de Directia Generala a 
Finantelor Publice Teritoriala valabil la data 
deschiderii ofertelor din care să rezulte faptul 
că operatorul economic şi-a îndeplinit 
obligaţiile fiscale de plată către bugetul de 
stat.  
 Notă:  
Certificatul se va prezenta in original sau 
copie legalizata pentru toate sediile (sediul 
principal, sediile secundare) si punctele de 
lucru înregistrate si care figurează în 
certificatul constatator emis de către ONRC. 
3. Ofertantul va prezenta Certificatul fiscal 
valabil la data deschiderii ofertelor din care 
să rezulte faptul că operatorul economic şi-a 
îndeplinit obligaţiile de plată către bugetul 
local. 
Nota: Certificatul se va prezenta in original 
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sau copie legalizata pentru toate sediile 
(sediul principal, sediile secundare) si 
punctele de lucru înregistrate si care 
figurează în certificatul constatator emis de 
către ONRC. 
4. Operatorii economici nerezidenţi (străini) 
au dreptul de a  prezenta orice documente 
edificatoare pentru demonstrarea faptului că 
şi-au indeplinit obligaţiile de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către 
bugetul de stat şi bugetul local, în 
conformitate cu cerinţele solicitate de 
autoritatea contractantă, eliberate de 
autorităţile competente ale ţării de origine 
(cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte 
documente echivalente), precum şi un 
certificat de rezidenţă fiscală (evitarea dublei 
impuneri) valabil pentru anul 2009. 
Documentele se vor prezenta însoţite de 
traducerea autorizată şi legalizată a acestora 
in limba română. 
Nota: Ofertele depuse de operatorii 
economici care figurează cu datorii restante 
neachitate către bugetul de stat sau către 
bugetul local vor fi respinse. 
5. Ofertantul va prezenta certificatul de 
cazier fiscal, in original sau in copie 
legalizata, valabil la data deschiderii 
ofertelor. Inscrierea de fapte in cazierul fiscal 
al ofertantilor atrage declararea ofertelor 
acestora ca inacceptabile. 
6. Ofertantul va completa si prezenta o 
imputernicire de semnatura pentru 
persoana/persoanele autorizate sa semneze 
oferta, documentele ofertei si contractul 
conform modelului prezentat in Sectiunea IV 
- Formulare. 
7. In cazul consortiilor/asocierilor/societatilor 
mixte fiecare membru este obligat sa 
prezinte certificatele si formularele 
mentionate mai sus. 

V.2 Capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 

 
Solicitat �                         Nesolicitat □  

Cerin ţe obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului:  
- Ofertantul să fie legal înregistrat. 
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- Din documentele prezentate trebuie sa 
rezulte ca domeniul de activitate al 
ofertantului corespunde cu obiectul licitatiei. 
Mod de dovedire: 
1. Prezentarea certificatului de inregistrare. 
2. Prezentarea Certificatului constatator  
emis de Oficiul National al Registrului 
Comerţului în raza căruia este situat sediul 
ofertantului cu cel mult 30 de zile înainte de 
data limită de depunere a ofertei din care să 
rezulte faptul ca ofertantul si/sau 
asociatii/subcontractantii sai, dupa caz, au ca 
obiect de activitate principal sau secundar 
activitatile supuse procedurii de achizitie 
(codul CAEN 7112) , faptul că nu sunt 
înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei sau 
că ofertantul este în incapacitate de plată, 
lichidării voluntare sau alte proceduri care au 
ca efect juridic suspendarea 
activităţii/dizolvarea persoanei juridice. 
Acesta trebuie sa mai cuprinda urmatoarele 
date: 
1) denumirea operatorului economic si toate 
datele de identificare; 
2) codul unic de inregistrare; 
3) sediul social, sedii secundare, puncte de 
lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); 
4) structura actionariatului; 
5) numele reprezentantilor legali ai 
operatorului economic; 
6) domeniul de activitate principal; 
7) domeniile de activitate secundare; 
8) situatia societatii (daca este in stare de 
functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, 
lichidare, insolventa, faliment sau 
suspendare temporara a activitatii). 
Documentele care nu vor contine toate 
aceste date vor fi considerate 
necorespunzatoare. 
 
Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare 
(certificate) echivalente în condiţiile art.182 
din OUG nr.34/2006 cu modificarile şi 
completările ulterioare. 
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3. Persoanele fizice autorizate vor prezenta 
Autorizaţia de funcţionare sau alte 
documente echivalente din care să rezulte 
competenţa acestora de a executa serviciile 
care fac obiectul prezentului contract. 
4. In cazul ofertantilor care se gasesc in 
categoria IMM-urilor, se va face dovada in 
acest sens prin prezentarea documentelor 
prevazute in Legea nr. 346 din 2004. Mod de 
dovedire: completarea Anexei A  din 
sectiunea IV-Formulare. 
5. In cazul consortiilor/asocierilor/societatilor 
mixte se solicita prezentarea formularelor de 
mai sus pentru fiecare membru. 
6. In cazul subcontractantilor se solicita 
Certificatul constatator emis de Oficiul 
National al Registrului Comerţului. 

Persoane juridice /fizice străine 
Solicitat �                         Nesolicitat □ 

Cerin ţe obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului : 
1. Ofertantul sa fie legal inregistrat 
2. Se vor prezenta urmatoarele documente: 
- copii dupa original si traducere 
certificata in limba român ă, dupa 
documentele care dovedesc o forma de 
inregistrare/atestare sau apartenenta din 
punct de vedere profesional; 
- copii dupa original si traducere 
certificata in limba romana , dupa 
documentele de infiintare ale operatorului 
economic (actul constitutiv, contractul de 
societate, statutul, etc., dupa caz), cu toate 
modificarile intervenite (actele aferente 
modificarilor) pana la data deschiderii 
ofertelor; 
- copii dupa original si traducere 
certificata in limba romana  dupa 
documente relevante, emise de autoritatile 
competente din tara in care isi are sediul 
operatorul economic, din care sa reiasa 
urmatoarele date: 
a) denumirea operatorului economic si toate 
datele de identificare; 
b) codul unic de inregistrare; 
c) sediul social, sedii secundare, puncte de 
lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); 
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d) structura actionariatului; 
e) numele reprezentantilor legali ai 
operatorului economic; 
f) domeniul de activitate principal; 
g) domeniile de activitate secundare; 
h) situatia societatii (daca este in stare de 
functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, 
lichidare, insolventa, faliment sau 
suspendare temporara a activitatii). 
Documentele vor fi utilizate si la verificarea 
situatiei personale a ofertantului. 
Documentele care nu vor contine toate 
aceste date vor fi considerate 
necorespunzatoare; 
3. Operatorii economici sa aiba dreptul de 
elabora serviciile, avand ca obiect de 
activitate principal sau secundar activitatile 
supuse procedurii de achizitie (codul CAEN 
7112 - Activitati de inginerie si 
consultanta tehnica legate de acestea) . Se 
vor atasa copii dupa original si traducere 
legalizata in limba romana dupa 
documentele din care sa rezulte ca 
operatorul economic are ca obiect de 
activitate principal sau secundar codul  
CAEN 7112; 
4.Ofertantii vor prezenta o declaratie pe 
propria raspundere prin care, in cazul in care 
oferta este declarata castigatoare, isi asuma 
raspunderea pentru una dintre cele doua 
optiuni: 
- sa faca dovada deschiderii sediului 
permanent in Romania sau; 
- inaintea incheierii contractului, in cazul 
asocierii cu persoane juridice romane, vor 
imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati  
in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce 
ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea 
asocierii si inregistrarea acesteia la 
autoritatea fiscala competenta (original). 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat, 
persoana juridica straina, este obligat sa 
prezinte aceasta declaratie in original. 
Ofertantii vor prezenta un certificat de 
rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) 
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valabil pentru anul 2009. 
V. 3 Capacitatea  economica  si financiar ă                                   
Informaţii privind  situaţia economica si 
financiară 
 Solicitat �                         Nesolicitat □ 

Cerinte obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului:  
1. Se va completa si prezenta formularul 
Anexa nr.11 -  Informatii generale. 
2. Se vor prezenta bilanturile contabile 
pentru anii 2007, 2008 si 2009 vizate şi 
înregistrate de organele competente. 
3. Indicatorii financiari solicitati: 

• Cifra medie de afaceri pe ultimii trei 
ani trebuie sa fie de minim 1.282.002 
lei  Pentru calculul cifrelor de afaceri 
exprimate în altă monedă decât Lei se 
va folosi cursul mediu comunicat de 
către Banca Centrala Europeana, 
respectiv pentru anul 2007 – 1 EURO 
= 3.3353 RON;  pentru anul 2008 – 1 
EURO = 3.6826 RON iar pentru anul 
2009 – 1 EURO =  4.2399  RON. In 
cazul depunerii unei oferte comune de 
catre un grup de operatori cifra medie 
de afaceri poate fi indeplinita prin 
cumul. 

• Rezultatul ultimului exercitiu financiar 
(31.12.2009) sa fie pozitiv. Societatile 
care inregistreaza pierderi in exercitiul 
financiar 2009 vor fi respinse. In cazul 
depunerii unei oferte comune de catre 
un grup de operatori, fiecare membru 
trebuie sa indeplineasca aceasta 
conditie. 

• Nivelul indicatorului financiar 
“Lichiditate generală”  pentru anul 
2009 să fie de cel putin 100%. In 
cazul depunerii unei oferte comune de 
catre un grup de operatori fiecare 
membru este obligat sa prezinte acest 
formular si sa indeplineasca acest 
criteriu.  

4. Se va completa si prezenta formularul - 
Identificarea financiara prevazut in Sectiunea 
IV-Formulare. Daca ofertantul are conturi la 
mai multe banci va prezenta documentul de 
identificare financiara pentru fiecare banca in 
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parte. In cazul depunerii unei oferte comune 
de catre un grup de operatori acest formular 
se va prezenta de catre fiecare membu al 
grupului. 
5. In cazul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii , 
conform Legii  nr. 346/2004  nivelul cifrei 
medii de afaceri anuale poate fi admis în 
procent de 50% din cuantumul precizat in 
documentaţia de atribuire (cu conditia 
prezentarii dovezii de incadrare in categoria 
IMM conform Legii nr. 346/2004). 
6. Valoarea minima a lichiditatilor si/sau 
facilitatilor de creditare sa fie de minim 641 
001 lei. In cazul facilitatilor de creditare se va 
prezenta Dovada  prin mijloace agreate de 
banca operatorului economic prin care se 
confirmă că acesta are acces la o linie de 
credit  (sau alte forme de finanţare) de cel 
puţin 641 001 lei nominalizata pentru acest 
proiect. Se admite si situatia in care 
valoarea minima de 641 001 lei sa fie 
asigurata o parte sub forma de lichiditati si 
diferenta prin linie de credit nominalizata 
pentru proiect. In cazul unei oferte comune 
depuse de catre un grup de operatori 
economici aceasta conditie se demonstreaza 
prin luarea in considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului. 
7. Demonstrarea indeplinirii indicatorilor 
financiari pentru ofertantii nerezidenti, se 
poate face prin prezentarea de documente 
edificatoare emise de organe competente din 
tara de rezidenta care să reflecte o imagine 
fidelă a situaţiei economice şi financiare a 
operatorului economic. Ofertantii nerezidenti 
vor prezenta traduceri autorizate si legalizate 
ale documentelor solicitate mai sus, in limba 
romana. 
8 Se va complete si prezenta Formular nr. 30 
-Informaţii privind obligaţiile contractuale în 
curs.  
9. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe 
propria raspundere din care sa rezulte ca nu 
este inclus in lista contractorilor care nu au 
respectat termenii contractuali si cerintele din 
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cadrul  Programului PNDR si care au 
intarziat derularea proiectelor si/sau au 
efectuat prestatii in mod deficitar ori 
defectuos (Model in sectiunea IV – 
Formulare). In cazul depunerii unei oferte 
comune de catre un grup de operatori acest 
formular se va prezenta de catre fiecare 
membu al grupului. 
10. Conform art. 186 alin. 2 din OUG 34 
/2006 Capacitatea economică şi financiară a 
ofertantului poate fi susţinută, pentru 
îndeplinirea unui contract, şi de o altă 
persoană, indiferent de natura relaţiilor 
juridice existente între ofertant şi persoana 
respectivă prin prezentarea unui 
angajament ferm  al persoanei respective, 
încheiat în formă autentică, prin care aceasta 
confirmă faptul că va pune la dispoziţia 
ofertantului resursele financiare invocate. 
Persoana care asigură susţinerea financiară 
nu trebuie să se afle în situaţia care 
determină excluderea din procedura de 
atribuire, conform prevederilor art. 180 din 
OUG nr.34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare ( Formularul Anexa 19 
– Angajament tert sustinator financiar). 
11. Autoritatea Contractantă îşi rezervă 
dreptul de a solicita ofertanţilor – persoane 
juridice române şi persoane juridice străine - 
prezentarea şi a altor documente în cazul în 
care cele nominalizate la alineatele 
precedente nu sunt relevante. 

V.4 Capacitatea tehnic ă si/sau profesionala 
Informaţii privind  capacitatea tehnică  
 
 Solicitat �                        Nesolicitat □ 

Cerinte obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului: 
1. Completarea si prezentarea in oferta a 
Formularului  Anexa nr.15 – Declaratie 
privind lista principalelor prestaţii de servicii 
in ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009). Pentru 
contractele reprezentative prezentate in 
formularul Anexa nr. 15 se va completa 
formularul „Experienta similara”; 
2. Procese verbale de receptie sau Contracte 
sau Recomandari din partea beneficiarului 
sau alte documente legale pentru contractele 
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de prestari la serviciile reprezentative incluse 
in formularul Anexa 15. In cazul prezentarii 
de Certificate sau Recomandari acestea 
trebuie sa contina perioada de prestare, locul 
de prestare,  modul de indeplinire a 
obligatiilor contractuale, indiferent daca 
beneficiarii sunt autoritati publice sau clienti 
privati; 
3. Ofertantul (operator economic sau 
membrii asocierii împreună) trebuie să facă 
dovada că a finalizat în ultimii 3 ani: 

• servicii de proiectare drumuri in 
valoare de minim 512 760 lei (fara 
TVA).  

• servicii de proiectare constructii civile 
in valoare de minim 128 241 lei (fara 
TVA).  

Nu se accepta contracte mai vechi de 3 ani 
pentru servicii. Acestea trebuie sa se 
regaseasca in lista principalelor servicii de 
proiectare elaborate in ultimii 3 ani.  
4. Persoanele juridice străine vor ataşa copii 
după documente similare, însoţite de 
traducere certificată in limba romana si 
legalizata. 
5. Prezentarea Declaratiei referitoare la 
utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice 
de care dispune operatorul economic pentru 
indeplinirea corespunzatoare a contractului  
Se va completa Formularul nr. 13, împreună 
cu anexa la acesta şi cu orice documente 
relevante din care să rezulte cele solicitate. 

Nivel minim :  
- licente pentru softuri de proiectare CAD 
(computer assisted design) - 2 buc; 
- statie totala masuratori topografice - 1 buc.. 
In cazul consortiilor/asocierilor/societatilor 
mixte fiecare membru este obligat sa 
prezinte acest formular, conditia fiind 
indeplinita prin cumul. 

 
Notă: 
a. Operatorul economic trebuie să 

prezinte o Declara ţie pe propria 
răspundere  că dotările specifice, utilajele, 
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echipamentul tehnic, mijloace de transport şi 
alte mijloace fixe care au fost declarate în 
Formularul nr. 13 nu vor fi angajate pe 
perioada de derulare a contractului la alte 
servicii. În cazul utilajelor deţinute prin 
contract/convenţie de închiriere, declaraţia 
va fi dată atât de către locator cât şi de către 
ofertant. 
În cazul în care operatorul economic are în 
dotarea sa/dispune de echipamentele 
menţionate mai sus prin contracte/convenţii 
de închiriere şi nu prezintă 
contractele/convenţiile cu operatorii 
economici posesori ai respectivelor 
echipamente, încheiate pentru perioada 
programată executării lucrărilor oferta va fi 
respinsă, în condiţiile în care operatorul 
economic nu a dat curs solicitărilor autorităţii 
contractante. 
6. Capacitatea tehnică şi profesională a 
ofertantului pentru partea de servicii de 
proiectare poate fi susţinută şi de o altă 
persoană, indiferent de natura relaţiilor 
juridice existente între ofertant şi persoana 
respectivă prin prezentarea unui 
angajament ferm  al persoanei respective, 
prin care aceasta confirmă faptul că va pune 
la dispoziţie ofertantului resursele tehnice şi 
profesionale invocate. Persoana care asigură 
susţinerea tehnică nu trebuie să se afle în 
situaţia care determină excluderea din 
procedura de atribuire, conform prevederilor 
art. 180 şi 181 din OUG nr.34/2006 (Anexa 
20 – Angajament privind sustinerea tehnica 
si profesionala a ofertantului, Anexa 21 si 22 
– Declaratie tert sustinator tehnic si 
profesional). 
7. Autoritatea Contractantă îşi rezervă 
dreptul de a solicita ofertanţilor – persoane 
juridice române şi persoane juridice străine - 
prezentarea şi a altor documente în cazul în 
care cele nominalizate la alineatele 
precedente nu sunt relevante. 

Informaţii privind  capacitatea 
profesionala 

Cerinte obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului: 
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 1. Completarea si prezentarea in oferta a 
formularului Anexa 14 - Declaratie privind 
efectivele medii anuale ale personalului 
angajat si al cadrelor de conducere si a 
Formularului anexa nr.17 – Informatii 
referitoare la personalul propus pentru 
implementarea proiectului. Se vor prezenta 
informaţii referitoare la studiile, pregătirea 
profesională şi calificarea (se anexeaza CV-
uri in original, diplome, atestate - in copie) 
pentru  seful de proiect si inginerii 
responsabili de indeplinirea serviciilor de 
proiectare.  
2. Ofertantul va trebui să dispună de 
resursele umane minime considerate de 
Autoritatea Contractantă ca fiind strict 
necesare îndeplinirii în bune condiţii a 
serviciilor de proiectare respectiv:  
- 2 Ingineri proiectanti drumuri; 
- 1 Inginer proiectant instalatii; 
- 1 arhitect cu drept de semnatura; 
- specialisti atestati ca verificatori de proiecte 
cu atestat valabil care sa cuprinda toate 
domeniile proiectului si sa nu fie conflict de 
interese intre verificator si proiectanti (HG 
nr.925/1995 – Art.13). 
Personalul mentionat mai sus si propus 
pentru elaborarea serviciilor de proiectare va 
face dovada experientei de minim 3 ani  - 
conditie minima obligatorie. 
3. Se solicita asigurarea de catre ofertant  a 
unui sef de proiect  necesar pentru 
coordonarea realizarii serviciilor proiectare 
care trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
cerinte: studii universitare tehnice de lunga 
durata, experienta in proiectare de min. 8 ani 
si sa fi participat la elaborarea a cel puţin 2 
proiecte de drumuri.  
 
Ofertantul va depune  pentru seful de 
proiect si inginerii proiectanti propu şi: 
• Formularul 17 – Personalul propus pentru 

implementarea proiectului; 
• Curriculum vitae (CV), in original; 
• Copii dupa contractul de munca 



ROMÂNIA  
Comuna Tomesti, judetul Timis 

EA EUROPEANA 

 APDRP Modernizare drumuri comunale si strazi in comuna To mesti, 
judetul Timis, Reabilitare casa de cultura, conserv are si 
valorificare patrimoniu cultural in comuna Tomesti,  judetul 
Timis si, Infiintare, dotare si imprejmuire After Sc hool si 
Reabilitare gradinita in localitatea Colonia Fabric ii, comuna 
Tomesti, judetul Timis  

Proiect finantat prin PNDR 

 

 
 

 

inregistrat la ITM; 
• Copia diplomelor de absolvire a studiilor 

universitare 
• Declaraţie de exclusivitate şi 

disponibilitate intocmita conform 
Formularului prezentat in Sectiunea IV 
semnată, în original; 

• Atestat/atestate valabil/e care sa cuprinda 
toate domeniile proiectului integrat pentru 
specialisti atestati ca verificatori de 
proiecte.  

4.Prezentarea Angajamentului ofertantului  
privind resursele umane că, în cazul 
indisponibilităţii unor persoane dintre cele 
nominalizate pentru îndeplinirea contractului, 
le va înlocui numai cu persoane având cel 
puţin calificările celor nominalizate iniţial şi 
luate în calcul la evaluarea ofertei. Se va 
completa Formularul prezentat in Sectiunea 
IV). 

Informaţii privind asocierea 
 
Solicitat �           Nesolicitat □ 

Operatorii economici au dreptul de a se 
asocia cu scopul de a depune ofertă 
comună. Într-o astfel de situaţie se va 
prezenta acordul de asociere din care vor 
rezulta cel puţin următoarele:  
- faptul că asociaţii sunt responsabili solidar 
şi nelimitat de executarea integrală a 
contractului, la termen şi în condiţiile  
asumate prin acesta; 

- nominalizarea liderului asociaţiei, a 
membrilor asociaţiei, impreună cu datele 
de identificare ale acestora; 

- comunicările dintre autoritatea 
contractantă şi membrii asociaţiei cu 
privire la desfăşurarea procedurii de 
atribuire se vor face cu liderul asociaţiei; 

- în cazul in care oferta asociaţiei este 
declarată câştigătoare, plăţile efectuate în 
baza contractului de achiziţie publică se 
vor face în contul indicat de  către liderul 
asociaţiei; 

- partea/părţile din contract care urmează 
să fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare 
asociat în parte.  
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Notă: 
    In cazul asocierii a mai multor operatori 
economici se va prezenta obligatoriu 
Formular 44 - Acord de Asociere.  
   În cazul asocierii unui grup de operatori 
economici, îndeplinirea cerinţelor privind 
situaţia economico – financiară precum şi 
capacitatea tehnica si profesionala se 
demonstrează prin luarea in considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului, scop 
în care asociaţii au obligaţia de a depune 
documentele relevante menţionate la 
punctele V.3. – V.4. din care să rezulte 
îndeplinirea cerinţelor respective.  
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza 
capacitatea tehnica si profesionala invocând 
si susţinerea acordata, în conformitate cu 
prevederile art.190 alin.1 din OUG 34 /2006, 
de catre o alta persoana,  atunci acesta are 
obligaţia de a dovedi susţinerea de care 
beneficiaza, de  regula, prin prezentarea 
Formular 20  - Angajament privind 
sus ţinerea tehnica si profesionala a 
ofertantului/grupului de operatori 
economici  (art.190 alin.2 din OUG 34 
/2006) al persoanei respective, încheiat în 
forma autentica, prin care aceasta confirma 
faptul ca va pune la dispoziţia ofertantului 
resursele tehnice si profesionale invocate. 
Persoana care asigura susţinerea tehnica si 
profesionala nu trebuie sa se afle în situaţia 
care determina excluderea din procedura de 
atribuire, conform prevederilor art. art. 180. 
din OUG 34 /2006, prezentand astfel 
documentele cerute prin prezenta fisa, 
Formular 20 - Declara ţie ter ţ sus ţinator 
tehnic si profesional.  

    Forma juridică pe care trebuie să o ia 
asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: autoritatea 
contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita 
legalizarea asocierii în cazul în care oferta 
comună este declarată câştigătoare. 

Informaţii privind subcontractanţii (daca 
este cazul) 

Cerinte obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului: 
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1. Completarea si prezentarea formularului 
Anexa 18 cu subcontractanţii, specializarea 
si acordul acestora. 
2. Se va prezenta acordul de subcontractare 
(Formlar 18A), în original sau copie 
legalizată, din care să rezulte partea din 
contract pe care o va îndeplini fiecare asociat 
(fizic şi valoric, inclusiv ca procent din 
valoarea contractului). În cazul în care 
acordurile de subcontractare sunt încheiate 
în altă limbă decât limba română, se vor 
prezenta copii după acorduri şi traducere 
legalizată în limba română după acestea.  
3.  Se va prezenta certificatul constatator 
emis de ONRC. 
Notă: 
În cazul în care pentru îndeplinirea 
contractului nu este necesară 
subcontractarea, operatorul economic va 
face precizarea „nu este cazul” în cadrul 
formularului anexa 18. 

V.5 Standarde de asigurare a calit ăţii  
 

Solicitat ����            Nesolicitat □ 
 

         Cerinte obligatorii in vederea 
calificarii ofertantului: 
Prezentarea Certificatului privind 
managementul sistemului calit ăţii  din seria 
ISO 9001 sau certificate echivalente (emise 
de organisme stabilite în alte state ale 
Uniunii Europene), care sa corespunda 
obiectului contractului. In cazul unui grup de 
operatori care depun o oferta comuna 
aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre 
fiecare membru al grupului. 
Nu se accepta situaţia în care operatorul 
economic dovedeste ca se afla în curs de 
certificare. Prin exceptie, se poate face 
dovada certificarii prin prezentarea unui 
document in care sa se precizeze ca auditul 
de certificare a fost finalizat, urmand ca 
operatorul economic sa primeasca 
certificarea propriu-zisa. 
Certificatul/documentul prezentat trebuie sa 
se afle în perioada de valabilitate si nu poate 
fi sustinut de catre alta persoana. 

V.6 Informa ţii privind protec ţia 
muncii 

Cerinte obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului: 
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Solicitat �            Nesolicitat □ 
 

Prezentarea Certificatului privind 
managementul s ănătăţii şi securit ăţii 
ocupa ţionale  din seria OHSAS 18001 sau 
certificate echivalente (emise de organisme 
stabilite în alte state ale Uniunii Europene), 
care sa corespunda obiectului contractului. In 
cazul unui grup de operatori care depun o 
oferta comuna aceasta cerinta trebuie 
indeplinita de catre fiecare membru al 
grupului 
 
Prezentarea declaraţiei pe proprie 
răspundere conform căreia operatorul 
economic se angajează să ţină cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii la elaborarea ofertei şi să 
respecte aceste condiţii pe parcursul 
îndeplinirii contractului (conform model 
prezentat in Sectunea IV- Formulare)  
 
Notă:  
Informaţii detaliate privind reglementările 
care sunt în vigoare şi se referă la condiţiile 
de muncă şi protecţia muncii, precum şi la 
securitatea şi sănătatea în muncă pot fi 
obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-
ul: www.inspectmun.ro 

 
Nu se accepta situaţia în care operatorul 
economic dovedeste ca se afla în curs de 
certificare. Prin exceptie, se poate face 
dovada certificarii prin prezentarea unui 
document in care sa se precizeze ca auditul 
de certificare a fost finalizat, urmand ca 
operatorul economic sa primeasca 
certificarea propriu-zisa. 
Certificatul/documentul prezentat trebuie sa 
se afle în perioada de valabilitate si nu poate 
fi sustinut de catre alta persoana. 

V.6 Standarde de protec ţie a 
mediului 
 
Solicitat �            Nesolicitat □ 
 

Cerinte obligatorii in vederea calificarii 
ofertantului:     
Prezentarea Certificatului privind sistemul 
de management de mediu  din seria ISO 
14001 sau certificate echivalente (emise de 
organisme stabilite în alte state ale Uniunii 
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Europene), care sa corespunda obiectului 
contractului. In cazul unui grup de operatori 
care depun o oferta comuna aceasta cerinta 
trebuie indeplinita de catre fiecare membru al 
grupului 
 
Nu se accepta situaţia în care operatorul 
economic dovedeste ca se afla în curs de 
certificare. Prin exceptie, se poate face 
dovada certificarii prin prezentarea unui 
document in care sa se precizeze ca auditul 
de certificare a fost finalizat, urmand ca 
operatorul economic sa primeasca 
certificarea propriu-zisa. 
Certificatul/documentul prezentat trebuie sa 
se afle în perioada de valabilitate si nu poate 
fi sustinut  de catre alta persoana. 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1  Primire oferte  Pot participa la procedură toti operatorii 

economici care doresc. Operatorii economici 
vor depune oferta numai prin poştă cu 
confirmare de primire sau direct (prin curier 
cu imputernicire/delegatie) la sediul autorităţii 
contractante cu confirmare de primire. 

VI.2  Limba de redactare a ofertei  Oferta si toate documentele ei, precum  si 
corespondenta dintre ofertanti si Beneficiar 
vor fi redactate in limba romana. 
Documentele furnizate de ofertanti pot fi 
redactate intr-o alta limba insa trebuie 
insotite de o traducere autorizata in limba 
romana. Traducerea in limba romana va 
prevala in orice situatie. 

VI.3 Vizita pe teren/intalnire de 
clarificari 

1. Ofertantii sunt sfatuiti sa viziteze locul 
viitorului santier si imprejurimile acestuia in 
scopul evaluarii, din punctul lor de vedere, a 
cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor 
necesare pregatirii unei oferte fundamentata 
tehnic si conforma cu datele reale din teren. 
2 O vizita pe teren si o intalnire de clarificari 
va fi organizata de catre Autoritatea 
contractanta pentru toti ofertantii, pe data de 
13.08.2010, orele 10.00, Locatia: Comuna 
Tomesti, judetul Timis. 
3. Toti ofertantii vor confirma in scris primirea 
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procesului verbal (raportului) incheiat la vizita 
pe teren si intalnirea de clarificari. 
4. Daca un ofertant nu a participat la vizita pe 
teren organizata de Autoritatea contractanta 
la data precizata, acesta poate sa efectueze 
pe cont propriu vizita pe teren (in mod 
obligatoriu fara implicarea autoritatii 
contractante). In acest caz intreaga 
responsabilitate asupra intocmirii ofertei in 
conformitate cu documentatia de atribuire 
apartine acestuia.  
5. Trebuie avut insa in vedere ca in cadrul 
vizitei pe teren pot sa apara clarificari care 
imbunatatesc ofertele depuse. In cazul in 
care la vizita pe teren apar astfel de 
elemente atunci Autoritatea contractanta 
trebuie sa le transmita electronic pe site-ul 
www.e-licitatie.ro , chiar daca termenul limita 
de depunere a ofertelor se prelungeste  
pentru a lasa timp suficient in vederea  
intocmirii de oferte fundamentate tehnic si 
financiar. 

VI.4  Perioada de valabilitate a ofertei Ofertele raman valabile timp de 90 zile dupa 
data de depunere a acestora, indicata in 
documentatie de atribuire. Orice oferta 
valabila pentru o perioada mai scurta de 90 
zile va fi respinsa. 
 In cazuri exceptionale si inainte de expirarea 
perioadei initiale de valabilitate prevazuta 
mai sus, Autoritatea contractanta poate cere 
ofertantilor o prelungire determinata a 
acestei perioade. Astfel de solicitari si 
raspunsurile la acestea (privind prelungirea 
perioadei de valabilitate a ofertelor) se vor 
face in scris. Un ofertant poate refuza o 
astfel de cerere caz in care nu-si va pierde 
garantia de participare la licitatie. Ofertantii 
care accepta aceasta cerere nu sunt 
autorizati sa-si modifice oferta. De 
asemenea, ofertantii care au acceptat 
prelungirea perioadei de valabilitate a 
ofertelor au acceptat in mod automat si 
prelungirea valabilitatii garantiei de 
participare. 

VI.5 Garanţie de participare 1. Depunerea garantiei de participare este 
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Solicitat  �                         Nesolicitat □ obligatorie. 
2. Cuantumul garanţiei de participare este de 
12 000 lei . In cazul ofertanţilor din categoria 
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (facand dovada 
in acest sens prin prezentarea documentelor 
prevăzute în Legea nr. 346/2004) garanţia de 
participare se constituie în procent de 50% 
din cuantumul precizat in documentaţia de 
atribuire. 
3. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare va fi cel puţin egală cu  perioada 
de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile.  
4. Garantia de participare se va constitui 
folosind una din următoarele modalitaţi: 
►instrument de garantare emis în condiţiile 
legii de o societate bancară ori de o societate 
de asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada prevăzută în 
documentaţia de atribuire. Instrumentul de 
garantare trebuie să prevadă dacă plata 
garanţiei se va executa: 
a) condiţionat, respectiv după constatarea 
culpei persoanei garantate, în conformitate 
cu contractul garantat; sau 
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia 
cu privire la culpa persoanei garantate. 
► depunerea la casieria autorităţii 
contractante a unei sume în numerar, în 
cazul în care valoarea garanţiei de 
participare este redusă ca valoare sau a unui 
ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia 
confirmării acestora de către bancă până la 
data deschiderii ofertelor. 
Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
5. Scrisoare de garanţie bancară trebuie să 
facă referire expresă la procedura organizată 
de autoritatea contractantă, să conţină în clar 
denumirea autorităţii contractante in favoarea 
căreia s-a constituit, valoarea garanţiei să 
corespundă sumei fixe solicitată prin 
documentaţia de atribuire, să aibă înscrisă 
valabilitatea pentru care a fost constituită 
care trebuie să corespundă cu cea înscrisă 
în documentaţie, să conţină parafa lizibilă a 
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băncii emitente şi/sau semnătura autorizată 
si sa fie emisă pentru operatorul economic 
care a depus oferta. 
6. Garanţia de participare se restituie : 
- ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data constituirii garanţiei de 
bună execuţie;  
- ofertanţilor necâştigători: după semnarea 
contractului de achizitie publica cu ofertantul 
a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, 
dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei. 

 
Ofertantul pierde garanţia de participare, 
dacă : 
- îşi retrage oferta în perioada de valabilitate 
a acesteia; 
- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză 
să semneze contractul de achizitie publica în 
perioada de valabilitate a ofertei. 

VI.6 Costul asociat elaborării şi 

prezentării ofertei 

 

Ofertantul  va  suporta  toate  costurile  
asociate  elaborării  şi  prezentării  ofertei  
sale,  precum  şi costurile documentelor care 
o însoţesc, iar Autoritatea contractantă nu va 
fi responsabilă sau răspunzătoare pentru 
costurile respective. 

VI.7 Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică 
astfel încât să se asigure posibilitatea 
verificării corespondenţei propunerii tehnice 
cu cerintele prevăzute în cadrul Secţiunii II - 
Caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică trebuie astfel elaborata 
incat sa detalieza raspunsul ofertantului la 
toate cerintele din caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel 
încât să rezulte c ă sunt îndeplinite în 
integralitate cerin ţele prevazute in Caietul 
de sarcini .  

Propunerea tehnică trebuie să reflecte 
asumarea de către ofertant a tuturor 
cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în Caietul de 
sarcini.  
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Propunerea tehnica va mentiona 
obligativitatea realizarii serviciilor de 
proiectare in integralitatea lor (inclusiv partea 
de proiectare a retelor electrice prevazute in 
cap. 2 din devizul elaborat conform HG. 
nr.28/2008). 
 
Graficul de indeplinire a contractului face 
parte din oferta tehnica. 
 
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii 
contractului se constată faptul că anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini autoritatea 
contractantă îsi rezerva dreptul de a denunţa 
unilateral contractul şi de a solicita sistarea 
lucrărilor. 
 
Lipsa propunerii tehnice la data deschiderii 
ofertelor conduce la excluderea ofertantului. 

VI.8 Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

1. Propunerea financiară are caracter ferm şi 
obligatoriu, din punctul de vedere al 
conţinutului pe toată perioada de valabilitate.  
2. Oferta finaciara va include propunerea 
financiara pentru elaborarea serviciilor de 
proiectare (fara TVA, cheltuieli diverse si 
neprevazute si actualizare). Oferta financiara 
pentru achizitii de servicii de proiectare se va 
intocmi conform modelului prezentat in 
Sectiunea IV – Formulare pentru  
componentele (a), (b) si (c) ale investitiei. 
3. In formularul de oferta Anexa 29   
ofertantul va mentiona valoarea totala a 
ofertei, din care separat suma aferenta 
pentru fiecare din cele 3 servicii de 
proiectare (fara TVA, cheltuieli diverse si 
neprevazute si actualizare). 
4. Oferta financiara va cuprinde: 

- Formularul de oferta Anexa nr.29. 
- Formularul 29A- Detalirea costurilor pentru 
achizita de servicii proiectare 

5. Propunerea financiara trebuie sa cuprinda 
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toate tarifele si sa detalieze urmatoarele 
elemente de cost: a) remuneratia expertilor 
principali si a restului de personal, pe zi 
lucratoare, in functie de responsabilitatile pe 
care le au in cadrul proiectului; b) numarul 
zilelor lucratoare pentru fiecare persoana 
care participa le elaborarea proiectului 
(prezentate intr-o anexa la oferta); c) 
activitatile la care participa fiecare persoana 
din cadrul proiectului (prezentate intr-o anexa 
la oferta); d) cheltuieli administrative cum ar 
fi: deplasari, cazare,  diurna, asigurari 
medicale, si altele, prezentate detaliat; e) 
limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii si 
alte cheltuieli legale.  
6. Ofertantilor se reaminteste ca nu sunt 
eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli: a) 
cheltuielile privind închirierea de maşini, 
utilaje, instalaţii şi echipamente; achizitia de 
bunuri second-hand; b) costurile de 
întreţinere, reparatii şi chirie; c) comisioanele 
bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli 
similare; d) costurile realizate înainte de 
aprobarea proiectului; e) costurile de schimb 
valutar, taxe şi pierderi ocazionate de 
schimburile valutare asociate contului Euro 
APDRP; f) TVA-ul; costurile privind 
promovarea produselor pe piaţa interna  prin 
expoziţii, reclame şi publicitate; g) costurile 
privind contribuţia în natură; h) cheltuielile 
pentru dotarea cu logistica a firmei care 
executa documentatia de proiectare 
(calculatoare, mijloace de transport, diverse 
mijloace fixe ce nu sunt in legatura cu 
proiectul sau care nu sunt eligibile prin 
programul PNDR conform fisei tehnice a 
masurii, cheltuielile pentru reclame/expozitii/ 
publicitate precum si alte tipuri de cheltuieli 
prevazute in fisa tehnica a masurii 322 (parte 
integranta din PNDR). 
7. Lipsa propunerii financiare la data 
deschiderii ofertelor conduce la excluderea 
ofertantului. 

VI.9 Documentele de calificare Documentele de calificare vor cuprinde cel 
putin urmatoarele formulare: 
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- Formularul Anexa nr. 10 Declaratie privind 
situaţia personală a operatorului economic; 
- Formularul Anexa nr. 11 Informatii 
generale; 
- In cazul facilitatilor de creditare se va 
prezenta Dovada  prin mijloace agreate de 
banca operatorului economic prin care se 
confirmă că acesta are acces la o linie de 
credit de minim 641 001 lei nominalizata 
pe proiect.  Se admite si situatia in care 
valoarea minima de 641 001 lei sa fie 
asigurata o parte sub forma de lichiditati si 
diferenta prin linie de credit nominalizata 
pentru proiectul integrat. 
- Anexa A Declaratie privind incadrarea 
intreprinderilor in categoria mici si mijlocii, 
daca este cazul       
- Formularul Anexa nr. 13 Declaratie privind 
utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice; 
- Declaraţie pe propria răspundere că 
dotările specifice, utilajele, echipamentul 
tehnic, mijloace de transport şi alte mijloace 
fixe care au fost declarate în Formularul nr. 
13 nu sunt angajate pe perioada de derulare 
a contractului la alte lucrări ; 
- Formularul Anexa nr. 14 Declaraţie privind - 
efectivul mediu anual al personalului angajat 
şi al cadrelor de conducere; 
- Formularul Anexa nr. 15 Declaraţie privind 
lista principalelor prestări de servicii insotita 
de recomandari/contracte/procese verbale 
de receptie/alte documente legale pentru 
contractele relevante prestate; 
- Declaratie pe propria raspundere din care 
sa rezulte ca ofertantul nu este inclus in lista 
contractorilor care nu au respectat termenii 
contractuali si cerintele din cadrul  
Programului PNDR si care au intarziat 
derularea proiectelor si/sau au efectuat 
prestatii in mod deficitar ori defectuos. 
- Formularul de experienta similara; 
- Formularul Anexa nr. 17 Informatii 
referitoare la personal; 
- Angajamentului ofertantului privind 
resursele umane că, în cazul indisponibilităţii 
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unor persoane dintre cele nominalizate 
pentru îndeplinirea contractului, le va înlocui 
numai cu persoane având cel puţin 
calificările celor nominalizate iniţial şi luate în 
calcul la evaluarea ofertei.  
- CV-urile sefului de proiect si a inginerilor 
principali pentru partea de proiectare, in 
original; 
- Diplome de studii si dupa caz, atestate 
pentru seful  de proiect si inginerii principali 
pentru partea de proiectare, in copie;  
- Declaratiile de disponibilitate pentru pentru 
seful  de proiect si inginerii principali pentru 
partea de proiectare; 
- Contracte de munca inregistrate la ITM 
pentru pentru seful  de proiect si inginerii 
principali; 
- Formularul Anexa nr. 18 Model declaraţie 
subcontractanţi, daca este cazul ; 
- Formularul Anexa nr. 18A Model acord de 
subcontractare, daca este cazul  
- Formularul Anexa nr. 19 Angajament Terţ 
susţinător financiar, daca este cazul ; 
- Formularul Anexa nr. 20 Angajament 
privind susţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici, 
daca este cazul; 
- Formularul Anexa nr. 21 Declaraţie terţ 
susţinător tehnic şi profesional, daca este 
cazul ; 
- Formularul Anexa nr. 22 Declaraţie terţ 
susţinător tehnic şi profesional, daca este 
cazul ; 
- Declara ţie privind calitatea de 
participant la procedur ă – Formularul nr. 
23 (completată de ofertant sau, după caz, de 
fiecare asociat/subcontrcatant în parte); 
- Formularul Anexa nr.30 Informatii privind 
obligatiile contractuale in curs; 
- Formularul Anexa nr. 44 Model Asociere, 
daca este cazul; 
- Declaratia privind respectarea obligatiilor 
referitoare la conditiile de munca, de 
protectia muncii si protectia mediului; 
- Certificatul de inregistrare; 
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- Certificatul constatator emis de Oficiul 
National al Registrului Comerţului care 
confirma inregistrarea si autorizarea 
ofertantului pentru desfasurarea activitatilor 
din domeniul obiectului contractului si/sau 
Certificatul de inregistrare. Persoanele 
straine vor prezenta documente care 
dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional; 
- Certificatul privind plata impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general 
consolidat.  
- Certificatul fiscal privind plata impozitelor si 
taxelor locale.  
- Certificatul de cazier fiscal, in original sau in 
copie legalizata, valabil la data deschiderii 
ofertelor 
- Ofertantul va prezenta o imputernicire de 
semnatura pentru persoana/persoanele 
autorizate sa semneze oferta, documentele 
ofertei si contractul conform modelului din 
Sectiunea IV – Formulare;  
- Bilanturile contabile pe 2007, 2008 si 2009.  
- Identificarea financiara  (daca ofertantul are 
conturi la mai multe banci va prezenta 
documentul de identificare financiara pentru 
fiecare banca in parte) conform modelului din 
Sectiunea IV – Formulare; 
- In cazul in care o parte din servicii se 
subcontracteaza se va prezenta acordul de 
subcontractare. Daca o parte din servicii sunt 
elaborate de un partener se va prezenta 
acordul de asociere; 
- In cazul in care o parte din servicii se 
subcontracteaza sau sunt elaborate de un 
partener al asocierii se va prezenta o 
descriere a input-ului fiecarui partener al 
asocierii si o descriere a subcontractelor 
presupuse a fi incheiate, indicandu-se clar si 
in detaliu sarcinile (activitatile) care vor fi 
atribuite subcontractantului; 
- Certificatului privind managementul 
sistemului calităţii din seria ISO 9001 sau 
certificate echivalente 
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- Certificatului privind managementul 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale din seria 
OHSAS 18001 sau certificate echivalente 
- Certificatului privind sistemul de 
management de mediu din seria ISO 14001 
sau certificate echivalente 
- Alte documente relevante mentionate ca 
documente de calificare in prezenta fisa de 
date. 

VI.10 Modul de prezentare a ofertei 
 

1. Oferta va contine: documentele de 
calificare, propunerea tehnică si propunerea 
financiară.  
Nota: Separat se vor prezenta Dovada 
privind constituirea garanţiei de participare si 
Anexa A in cazul IMM-urilor. Acestea se vor 
prezenta intr-un plic separat odata cu 
depunerea ofertei sau se vor prezenta de 
reprezentantul ofertantului la sedinta de 
deschidere a ofertelor. 
2. Toate formularele solicitate şi prevăzute în 
Secţiunea IV - Formulare se vor prezenta 
completate integral, cu semnăturile, în 
original.  
3. Adresa la care se depune oferta: Primaria 
Comunei Tomesti, judetul Timis. 
4. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau 
depuse direct de către ofertant la adresa 
indicată mai sus, până la data limita de 
20.09.2010, ora.10.00,  însoţite de o 
scrisoare de înaintare, conform Formularului 
anexa nr. 45 (Scrisoare de înaintare). 
5. Se vor depune: 1 original şi 4 copii pentru 
fiecare oferta. 
6. Documentaţia trebuie să fie în totalitate 
tipărită cu cerneală neradiabilă. 
7. În cazul documentelor emise de 
instituţii/organisme oficial abilitate în acest 
sens, documentele respective trebuie să fie 
semnate şi stampilate, conform prevederilor 
legale. 
8. Documentele de calificare, propunerea 
tehnică şi propunerea financiară se vor 
îndosaria fiecare separat, vor avea un opis 
separat (în care vor fi cuprinse toate 
documentele solicitate în documentaţia de 
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atribuire, cu indicarea paginii la care se află 
documentul din opis), iar fiecare pagină va fi 
numerotată şi semnată de către 
reprezentantul autorizat al ofertantului 
împuternicit să angajeze ofertantul în 
contract. 
9. Toate documentele prezentate trebuie să 
fie valabile la data deschiderii ofertei. 
10. Documentele de calificare se vor 
îndosaria în ordinea în care au fost solicitate 
în Fişa de date a achiziţiei.  
Recomandare: În cazul în care există 
subcontractanţi sau asociaţi, documentele de 
acelaşi tip se vor aşeza unul după altul (mai 
întâi pentru ofertant sau liderul de asociaţie, 
apoi asociaţii, după care subcontractanţii). 
11. Documentele de calificare, propunerea 
tehnică şi propunerea financiară se vor 
introduce în plicuri distincte, sigilate şi 
marcate corespunzător, astfel: 
Plicul 1 : Documente de calificare - 
original 
Plicul 2 : Propunere tehnic ă - original 
Plicul 3 : Propunere financiar ă - original 
Plicurile 1,2,3 se vor introduce într-un plic A, 
marcat cu inscripţia: A - ORIGINAL . 
 
Plicul 4 : Documente de calificare - copie 
Plicul 5 : Propunere tehnic ă - copie 
Plicul 6 :  Propunere financiar ă - copie 
Plicurile 4,5,6 se vor introduce într-un plic B 
marcat cu inscripţia: B - COPIE. 
........................... 
Plicul n : Documente de calificare - copie 
Plicul n+1 : Propunere tehnic ă - copie 
Plicul n+2 : Propunere financiar ă - copie 
Plicurile n, n+1, n+2 se vor introduce într-un 
plic N marcat cu inscripţia: N - COPIE. 
 
Plicurile A , B, ..., N se vor introduce într-un 
pachet sigilat pe care se va scrie: 
- numele şi adresa autorităţii contractante 
- numele şi adresa ofertantului; telefon şi fax 
- Ofertă Servicii de proiectare: 
- Proiectul integrat:  „ Modernizare drumuri 
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comunale si strazi in comuna Tomesti, 
judetul Timis, Reabilitare casa de cultura, 
conservare si valorificare patrimoniu cultural 
in comuna Tomesti, judetul Timis si, 
Infiintare, dotare si imprejmuire After School 
si Reabilitare gradinita in localitatea Colonia 
Fabricii, comuna Tomesti, judetul Timis”; 
„A nu se deschide înainte de 20.09.2010, 
ora.11.00 “. 
Daca vor exista discrepante intre original si 
copie, va prevala originalul. 
12. La depunerea ofertelor Autoritatea 
contractanta inscrie numarul de inregistrare 
pe  plicul/pachetul exterior, in  scrisoarea 
recomandata cu aviz de primire sau in 
recipisa de primire predata comisionarului.  

13. Autoritatea  Contractanta  poate, din 
proprie initiativa, sa prelungeasca  termenul 
limita de depunere a  ofertelor, prin emiterea 
unui adendum (anunt). Intr-un astfel de caz, 
toate  drepturile si obligatiile  Autoritatii 
Contractante si ofertantilor, privind data 
initiala specificata in anuntul de participare la 
licitatie vor fi aplicabile  conform noii date. 

14. Toate ofertele primite dupa termenul 
limita de depunere sau la alte adrese vor 
returnate nedeschise. Garantia de participare 
la licitatie aferenta acestora  va fi returnata 
ofertantilor la cerere.  
 15. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv 
forta majora, cad in sarcina ofertantului. 

VI.11 Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

1. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage 
sau de a-şi modifica oferta după expirarea 
datei limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia 
de la procedura pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei 
pentru participare. 
Imprejurările în care ofertele sunt declarate 
întârziate sunt: depunere la altă adresă, 
depunere după data/ora limita inscrisă in fisa 
de date. 
2. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica 
sau de a-şi retrage oferta numai înainte de 



ROMÂNIA  
Comuna Tomesti, judetul Timis 

EA EUROPEANA 

 APDRP Modernizare drumuri comunale si strazi in comuna To mesti, 
judetul Timis, Reabilitare casa de cultura, conserv are si 
valorificare patrimoniu cultural in comuna Tomesti,  judetul 
Timis si, Infiintare, dotare si imprejmuire After Sc hool si 
Reabilitare gradinita in localitatea Colonia Fabric ii, comuna 
Tomesti, judetul Timis  

Proiect finantat prin PNDR 

 

 
 

 

data limită stabilită pentru depunerea ofertei, 
respectiv 20.09.2010, ora.10.00 şi numai 
printr-o solicitare scrisă în acest sens. 
3. În cazul în care ofertantul doreşte să 
opereze modificări în oferta deja depusă, 
acesta are obligaţia de a asigura primirea şi 
înregistrarea modificărilor respective de către 
autoritatea contractantă până la data limită 
pentru depunerea ofertelor, respectiv 
20.09.2010, ora.10.00. Pentru a fi 
considerate parte a ofertei, modificările 
trebuie prezentate în conformitate cu 
prevederile de prezentare a ofertei, cu 
amendamentul că plicul exterior se va 
marca, în mod obligatoriu, cu inscripţia 
„MODIFICĂRI“. 
4. Oferta care este depusă/transmisă la o 
altă adresă decât cea stabilită în anunţul de 
participare ori care este primită de către 
autoritatea contractantă după expirarea datei 
limită pentru depunere 20.09.2010, ora.10.00 
se returnează nedeschisă. 

VI.12 Deschiderea ofertelor  Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: data 
20.09.2010, ora.11.00, la sediul autorităţii 
contractante Primaria comunei TOMESTI, 
judetul TIMIS in prezenta membrilor comisiei 
de evaluare şi a reprezentanţilor ofertanţilor 
care doresc sa participe.  
 
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent 
la deschidere, prin reprezentan ţii săi, care 
vor prezenta un document din care s ă 
reiese c ă sunt împuternici ţi sa participe la 
sesiunea de deschidere a ofertelor. 
 
Persoanele care pot asista la deschiderea 
ofertelor: 
- membrii comisiei de evaluare; 
- reprezentanţii autorizaţi ai ofertanţilor; 
- observatorii desemnaţi de către Unitatea 
pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor 
Publice; 
- observator desemnaţi de APDRP – 
CRPDRP 5 TIMIS/OJPDRP Timisoara  care 
va primi de la Autoritatea Contractanta, pe 
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baza de proces verbal de predare-primire, 
cate o oferta sigilata de la fiecare ofertant 
(oferta copie martor) si o copie a paginii din 
Registrul de intrari/iesiri documente 
aferente procedurii de atribuire a 
contractelor de achizitii publice specific 
proiectului finantat prin FEADR  
(obligatoriu de folosit de către Autoritatea 
Contractanta) in care sunt inregistrate 
ofertele primite. Aacestea se vor pastra la 
CRPDRP pentru a fi pusa la dispozitia 
organismelor abilitate de verificare si control 
interne (DLAF, Autoritatea de Audit – CCR, 
ACP etc) si ale Comisiei Europene DG-
AGRI, OLAF, ECA etc). Desigilarea si 
resigilarea ofertei martor se va face conform 
instructiunilor APDRP si numai in prezenta 
reprezentantului legal al Comunei Tomesti, 
judetul Timis; 
- alte persoane autorizate de Autoritatea 
contractantă. 
 
Reprezentantul operatorului economic 
participant la şedinţa de deschidere va avea 
asupra lui împuternicire scrisă în acest scop 
si un document de identitate. In cazul in care 
nu s-au depus odata cu oferta reprezentantul 
ofertantului va avea asupra sa dovada 
constituirii garanţiei pentru participare si  
Anexa A in cazul IMM-urilor care se prezintă 
comisiei de evaluare în cadrul şedin ţei de 
deschidere a ofertelor.  
Imputernicirea solicitata se va intocmi 
conform modelului inclus in Sectiunea V – 
Formulare (Imputernicire pentru 
reprezentarea ofertantului la şedinţa de 
deschidere).  
 
Comisia de evaluare va întocmi un proces 
verbal de deschidere care urmează să fie 
semnat  atât de membrii comisiei de 
evaluare cât şi de reprezentanţii ofertanţilor 
prezenţi la deschidere conţinând următoarele 
date:  

• denumirea ofertanţilor ; 
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• modificările şi retragerile de oferte; 
• elementele principale ale 

propunerilor financiare inclusiv 
preţul ;  

• orice alte detalii pe care comisia le 
consideră necesare.   

 După verificarea îndeplinirii criteriilor 
de calificare, a propunerilor tehnice şi 
financiare, comisia de evaluare va respinge 
ofertele neconforme şi inacceptabile şi va 
evalua ofertele admisibile. 

 
VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  
 
VII.1. Criteriul de atribuire a contractului este  OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN 
PUNCT DE VEDERE ECONOMIC. 
Conform art.202 alin.1 din OUG 34/2006, în cazul unei oferte care are un preţ aparent 
neobisnuit de scazut în raport cu ceea ce urmeaza fi furnizat, executat sau prestat, 
autoritatea contractanta va solicita ofertantului, în scris si înainte de a lua o decizie de 
respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la 
oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica preţul respectiv. Autoritatea 
contractanta va lua în considerare justificarile primite de la ofertant, îndeosebi cele care se 
refera la:  
a) fundamentarea economica a modului de formare a preţului, aferent metodelor de 
execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate;  
b) soluţiile tehnice adoptate si/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiaza 
ofertantul pentru executarea lucrarilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea 
serviciilor;  
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevazute în 
caietul de sarcini;  
d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii si condiţiile de lucru aplicabile pentru 
executarea lucrarii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;  
e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.  
 
În sensul prevederilor art.202 alin.11 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare, o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut în raport cu ceea ce 
urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când pretul ofertat, fara TVA, 
reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a contractului respectiv sau, în cazul 
în care în procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte care  sunt considerate 
inacceptabile si/sau neconforme, atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% 
din media aritmetica a ofertelor calculata fara a se avea in vedere propunerea financiara 
cea mai mica si propunerea financiara cea mai mare.   
   

Factori de evaluare Pondere/puntaj (max. 100 puncte ) 
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1. Preţul total  80%, respectiv max. 80 puncte 

2. Termen de predare a serviciilor de proiectare 20%, respectiv max. 20 puncte 
 

VII.2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  
 
1. Punctajul (80 puncte)  pentru factorul de evaluare „Preţul total ”  se acordă astfel: 

 
a) Pentru cel mai scăzut dintre preţuri se acordă punctajul maxim alocat; 
b) Pentru celelalte preţuri ofertate punctajul se acordă proporţional, astfel: 

Pn = (preţul cel mai mic ofertat/preţul ofertat de operatorul economic pentru 
care se calculează punctajul) x punctajul maxim alocat 

 
2. Punctajul (20 puncte)  pentru factorul de evaluare „Termen de predare a serviciilor de 

proiectare”  (proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii - inclusiv PAC - si verificarea tehnica a proiectului) se acorda 
astfel: 
a) Pentru oferta care prevede cel mai mic  Termen de predare a serviciilor de proiectare 
se acordă punctajul maxim alocat; 
b) Pentru alt termen decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: 
 Pn = (termenul cel mai mic/termenul ofertat de operatorul economic pentru care se 
calculează punctajul ) x punctajul maxim alocat.  

Pentru scorarea acestui factor de evaluare trebuie ca: 
• Termenul de predare a serviciilor de proiectare sa fie demonstrat (justificat) prin 

personal angajat si prevazut in  formularul 29A - Detalierea costurilor pentru achizitii 
de servicii de proiectare (oferta financiara pentru servici de proiectare). 

• Ofertantii trebuie sa aiba in vedere faptul ca Data inceperii elaborarii serviciilor de 
proiectare nu poate fi anterioara datei de semnare a contractului de achizitie publica 
si a datei ordinului administrativ de incepere a contractului emis de Autoritatea 
contractanta. 

• Nu se admit termene de predare a serviciilor de proiectare mai mici de 10 zile, in 
acest caz ofertele fiind scorate (punctuate) cu 0 puncte. 
 
 

3. Punctajul ofertelor 
Punctajul ofertei = ΣΣΣΣpf i, 

 
unde pf i = punctajul individual al ofertei pentru factorul de evaluare i  
 
Oferta admisibila (acceptabila si conforma) cu punc tajul cel mai mare va fi declarata 
castigatoare de catre comisia de evaluare. 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
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VIII.1 Ajustarea  preţului 
contractului          

 
DA    □    NU      �   

Modul de ajustare a preţului contractului: 
1. Nu se admite actualizarea pretului 
contractului.  

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
          DA     □         NU   �  

Nu se aplica. 

VIII.3 Intrarea în efectivitate a 
contractului 

1. Contractul intră în efectivitate după semnare 
de catre ambele parti, avizare contractului de 
catre CRPDRP-APDRP si, daca este cazul, 
UCVAP - MFP. In termen de max. 3 zile de la 
emiterea ordinului de incepere a serviciilor 
Contractantul trebuie sa inceapa elaborarea 
documentatiei de proiectare si sa sa conformeze 
graficului de realizare anexat la contract. 
2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se 
constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini se solicită rezilierea contractului si 
angajarea răspunderii contractuale. 
3. Pe parcursul derulării contractului, 
contractantul nu are dreptul de a înlocui 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără 
acceptul autorităţii contractante. Eventuala 
înlocuire a acestora se face numai in cazuri bine 
justificate, cu aprobarea autoritatii contractante, 
prin act aditional si nu trebuie sa conducă la 
modificarea propunerii tehnice sau financiare 
iniţiale.  

VIII.4 Servicii suplimentare sau 
similare la contractul initial 

Daca este cazul, serviciile suplimentare sau 
similare la contractul initial se vor atribui ulterior 
printr-un act aditional adjudecat prin procedura 
de negociere fara publicarea prealabila a unui 
anunt de participare. 

VII.4    Modificarea contractului prin 
act aditional 

Modificarea contractului prin act aditional se va 
face in conformitate cu prevederile din OUG nr. 
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
IX REGULI OBLIGATORII REFERITOARE LA CONDI ŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE 

PROTECŢIA MUNCII 
      Pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi respectate următoarele prevederi: 

• Legea nr. 319/2006, privind Legea securitatii si sanatatii in munca ; 
• Norme specifice de protecţie a muncii aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii 

şi Protecţiei Sociale ;  
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• Informaţii privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii se pot obţine 
accesând site-ul www.mmssf.ro sau www.mmuncii.ro; 

 In acest sens, în confomitate cu art.34 alin.2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare, operatorii economici au obligatia să indice în cadrul ofertei faptul că 
la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii. In acest sens ofertantul are obligaţia de a prezenta o declaraţie din care 
să rezulte că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de 
muncă şi de protecţia muncii (model in sectiune V – Formulare). 
 Neprezentarea Declaratiei referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii 
duce la excluderea ofertantului. 

 
X. CONFIDENŢIALITATE 

 Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra 
conţinutului ofertei, precum  şi  asupra  oricărei  informaţii  privind  ofertantul,  a  căror 
dezvăluire  ar  putea  aduce  atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea 
intelectuală sau secretele comerciale. 

Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane 
neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii 
legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii 
respective. 
 
XI. FRAUDĂ ŞI CORUPŢIE 

 Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de 
evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a 
ofertei câştigătoare, sub sancţiunea  excluderii  acestuia  de  la  procedura  aplicată  pentru  
atribuirea  contractului  de  achiziţie publică. 

 Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei 
probleme legate  de  oferta  sa,  din  momentul  deschiderii  ofertelor  până  în  momentul  
atribuirii  contractului  de achiziţie  publică.  Ofertantul  are  dreptul  de  a  aduce  clarificări  
la  ofertă  şi/sau  la  documentele  care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări 
scrise din partea comisiei de evaluare. 

 Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se 
dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură 
cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
 
XII. CONFLICTUL DE INTERESE 
Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 
persoane: 
    a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 
unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul 
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi 
sau subcontractanţi; 
    b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte 
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi; 
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    c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 
     d) persoane care in exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante 
se afla in situatia existentei unui conflict de interese asa cum este acesta reglementat de 
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctiunea 
coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare. 
De asemenea, ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul care are drept membri in 
cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau supervizare si/sau are actionari 
ori asociati  persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv 
sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a), cu 
persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din 
procedura de atribuire 
 
XIII. PRECIZĂRI FINALE 
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează 
din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind 
autentice sau legale şi nu înlătură  răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA II - CAIETUL DE SARCINI 
            În aplicarea art. 36 (2) pct. b) din H.G. nr. 925/2 006, în situa ţia nerespectarii de 
catre ofertan ţi a cerin ţelor prezentului Caiet de sarcini, oferta este cons iderata 
neconforma si va fi respinsa.  

 
 I. INFORMATII GENERALE 
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I.1 Autoritatea contractant ă: COMUNA TOMESTI, JUDETUL TIMIS  

I.2 Descrierea cadrului existent 
COMUNA TOMESTI, JUDETUL TIMIS doreste sa implementeze Proiectul integrat: „ 
Modernizare drumuri comunale si strazi in comuna To mesti, judetul Timis, 
Reabilitare casa de cultura, conservare si valorifi care patrimoniu cultural in comuna 
Tomesti, judetul Timis si, Infiintare, dotare si im prejmuire After School si Reabilitare 
gradinita in localitatea Colonia Fabricii, comuna T omesti, judetul Timis”  finantat din 
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala,  Masura 322 – Renovarea, 
dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si 
punerea in valoare a mostenirii rurale in baza contractului nr. 
C322010953700044/11.06.2010 incheiat cu APDRP. 
In acest sens autoritatea contractanta lanseaza licitatia pentru adjudecarea serviciilor de 
proiectare prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă. 
Este o investitie cu 3 componente (Modernizare drumuri comunale si strazi, Reabilitare 
casa de cultura, conservare si valorificare patrimoniu cultural si Infiintare, dotare si 
imprejmuire After School si Reabilitare gradinita)  ce trebuie tratata ca un singur  obiectiv.  

Se prevede ca operatorii economici să depuna o singura oferta pentru cele trei 
componente (a, b si c), respectiv pentru:   
a) Elaborare Proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea 
autorizatiilor, avizelor si acordurilor, Verificare proiect si Asistenta tehnica pe perioada 
implementarii proiectului pentru componenta „Modernizare drumuri comunale si strazi”; 
b) Elaborare Proiect tehnic, Verificare proiect si Asistenta tehnica pe perioada 
implementarii proiectului pentru componenta „Reabilitare casa de cultura, conservare si 
valorificare patrimoniu cultural” si  
c) Elaborare Proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea 
autorizatiilor, avizelor si acordurilor, Verificare proiect si Asistenta tehnica pe perioada 
implementarii proiectului pentru componenta „Infiintare, dotare si imprejmuire After School 
si Reabilitare gradinita”.  
 
I.3 Obiective generale 
Obiectivul general îl constituie realizarea de investiţii în infrastructură, investiţii viabile din 
punct de vedere tehnic, economic si social. 

Intrucat implementarea unor astfel de contracte necesita si respectarea obligatorie a unor 
cerinte de program se solicita potentialilor ofertanti sa cunoasca Programul National de 
Dezvoltare Rurala - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala disponibil pe 
pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la adresa: 
http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/pndr_versiune_februarie_2008.pdf, Ghidul 
Solicitantului si celelalte documente aferente masurii 322 disponibile pe site-ul Agentiei 
APDRP, http://www.apdrp.ro.  
 
II.  Specificatii tehnice 
Se anexeaza: 
Studiul de fezabilitate pentru Acţiunea 1- Modernizare drumuri comunale si strazi; 
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Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru Acţiunea 2 - Reabilitare casa de 
cultura, conservare si valorificare patrimoniu cultural; 
Studiul de fezabilitate pentru Acţiunea 3 - Infiintare, dotare si imprejmuire After School si 
Reabilitare gradinita. 
Cele trei studii devin parte integranta a prezentului caiet de sarcini din Documentatie de 
Atribuire. Aceste studii se regasesc in format electronic atasate la anuntul de participare 
publicat pe www.e-licitatie.ro.   
  
II.1 Proiectare 
Ofertantul va întocmi următoarele documentatii: 
- proiect tehnic; 
- detalii de executie, 
- documentatii tehnice pentru avize si acorduri; 
- proiect autorizatie de construire; 
- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor de constructii; 
- verificarea proiectului de catre specialisti atestati. 
 

Elaborarea proiectului se va face avand in vedere continutul cadru stabilit prin HG 
nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Proiectul tehnic potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti 
scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor, montajul 
echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a 
calitatii, actiunile de punere în functiune si teste, precum si actiunile de predare a 
obiectivului de investitii catre beneficiar. Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat încât 
sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda 
cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului. 

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie în conformitate 
cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor 
proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se 
depasi costul lucrarii stabilit în faza de studiu d e fezabilitate/documentatie de 
avizare.  

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate/documentatiei de 
avizare, etapa în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile 
principale ale lucrarii si în care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, în 
conformitate cu prevederile legale. 
  
Proiectul tehnic si Detaliile de executie, se vor prezenta în 5(cinci) exemplare tipărite 
precum si pe suport magnetic (CD). 
Proiectul pentru obinerea autorizatiei de construire va fi întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, cu modificările si completările ulterioare si a 
Ordinului M.T.C.T nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii. 
Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor se vor prezenta în 2 (două) 
exemplare tipărite precum si pe suport magnetic (CD).  
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Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta în 3 (trei) exemplare 
tipărite precum si pe suport magnetic (CD). 
 
ATENTIE! 
La  elaborarea documentatiei de proiectare ofertant ii sunt obligati sa respecte 
solutiile tehnice prevazute in studiile de fezabili tate si in documentatia de avizare a 
lucrarilor de interventie, cerinta impusa prin cont ractul de finantare incheiat de 
comuna Tomesti si APDRP.  
 

Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.   
 

Con ţinutul-cadru al proiectului tehnic  
 

(A) Părţile scrise 

1. Date generale : 
- denumirea obiectivului de investiţii; 
- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare); 
- titularul investiţiei; 
- beneficiarul investiţiei; 
- elaboratorul proiectului. 

2. Descrierea general ă a lucr ărilor 
2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face 
referiri asupra următoarelor elemente: 
a) amplasamentul; 
b) topografia; 
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 
d) geologia, seismicitatea; 
e) prezentarea proiectului pe specialităţi; 
f) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 
g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi 
provizorii; 
h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 
i) trasarea lucrărilor; 
j) antemăsurătoarea. 
2.2. Memorii tehnice pe specialit ăţi.  
 

3. Caietele de sarcini  
Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, 
condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi 
încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi 
altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă 
solicitate. 
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Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea 
elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive. 
3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 
a) fac parte integrantă din proiectul tehnic; 
b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă 
informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 
c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative 
înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor; 
d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele 
acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi 
probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; 
e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată 
determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea 
necesară execuţiei lucrărilor; 
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, 
pentru fiecare categorie de lucrare; 
g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile 
pentru teste, verificări, probe; 
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată; 
i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; 
j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a 
deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 
3.2.Tipuri de caiete de sarcini 

3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, 

echipamente tehnologice şi confecţii diverse; 
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 
d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi 

conţinutul cărţii tehnice. 

3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini 
pot fi: 

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul 
construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 

b)  caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se 
elaborează independent pentru fiecare lucrare. 

3.3. Con ţinutul caietelor de sarcini  
Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 

a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea 
elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de 
construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi 
ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate; 

b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; 
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c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele 
asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; 

d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; 
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; 
f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, 

utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; 
g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea. 

4. Listele cu cantit ăţile de lucr ări  
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi 
conţine: 

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); 
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul 

F4); 
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5); 
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) 

(Se poate utiliza formularul F3.). 
 
NOTĂ: 
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul 
ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

5. Graficul general de realizare a investi ţiei publice (formularul F6) 
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de 
investiţii/intervenţii. 
 
NOTĂ: 
Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele 
instrucţiuni. 

 
 (B) Părţile desenate 

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile 
scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi 
care, de regulă, se compun din: 

1. Planşe generale:  
Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: 
- planşa de încadrare în zonă; 
- planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 
- planşele topografice principale; 
- planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a 
recomandărilor privind lucrările de fundare; 
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- planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor 
de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a 
cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a 
drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea; 
- planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor 
de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat 
(excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi 
echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice; 
- planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, 
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi 
marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii 
împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea; 
- planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 

2. Planşele principale ale obiectelor  
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. 
Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi 
denumire proprii. 
Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 
2.1. Planşe de arhitectur ă 
Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, 
dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte 
informaţii de această natură. 
2.2. Planşe de structur ă 
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, 
cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: 
- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 
- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 
- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj 
(numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind 
transportul, manipularea, depozitarea şi montajul. 
2.3. Planşe de instala ţii  
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia 
instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 
2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice  
Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, 
detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume: 
- planşe de ansamblu; 
- scheme ale fluxului tehnologic; 
- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 
- scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, 
reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor 
tehnologice; 
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- planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, 
sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de 
montaj; 
- diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul 
grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 
- liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe 
cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 
2.5. Planşe de dot ări  
Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri 
de dotări şi altele asemenea, pentru: 
- piese de mobilier; 
- elemente de inventar gospodăresc, 
- dotări PSI, 
- dotări necesare securităţii muncii, 
- alte dotări necesare în funcţie de specific. 
 
NOTĂ: 
La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor 
fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. 
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi 
sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă 
concurenţa. 
Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât 
posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a 
favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant). 
 
II.2 Graficul de indeplinire a contractului 
  Odată cu înaintarea ofertei sale operatorul economic va prezenta o programare 
eşalonată în timp a fazelor necesare realizării documentatiilor de proiectare. 
 
Nota: Ofertantul devenit Contractor va obţine în numele comunei Tomesti şi va include în 
documentaţie toate avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire. În acest scop va 
realiza: documentaţiile pentru obţinerea avizelor (în câte 2 ex.originale şi un exemplar pe 
suport CD), documentaţia pentru obtinerea autorizatiei de construire (în 3 exemplare 
originale şi un exemplar pe suport CD), proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de 
executie (în câte 5 exemplare şi un exemplar pe suport CD). 
 
II.3. Lista standardelor aplicabile 

Conform OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ofertantul se va 
conforma standardelor in vigoare: 

a) fie reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislatia interna 
referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile 
Comunitatii Europene;  

b) fie, daca nu exista reglementari tehnice în sensul celor prevazute la lit. a), 
standarde nationale, si anume, de regula, în urmatoarea ordine de decadere:  
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I. standarde nationale care adopta standarde europene; 
II. standarde nationale care adopta standarde internationale; 

III. alte standarde. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA III CLAUZE CONTRACTUALE 
 

CONTRACT DE SERVICII nr. ...............data ...... .......... 

PARTEA 1:  
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1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a 
încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 
între 
.................................................................................. (denumirea autorităţii contractante), 
adresă ................................................................, telefon/fax .............................................., 
număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont 
trezorerie ...................................................................................., reprezentată prin 
..............................................................................................(denumirea conducătorului), 
funcţia .............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi 
..................................................................................(denumirea operatorului economic), 
adresă ................................................................., telefon/fax ............................................., 
număr de înmatriculare .................................................., cod fiscal .................................., 
cont (trezorerie, bancă) ..............................................................................., reprezentată 
prin ....................................................................................... (denumirea conducătorului), 
funcţia ............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Defini ţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 
furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului; 
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract.) 

3. Interpretare  
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3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
PARTEA 2: CLAUZE OBLIGATORII  

4. Obiectul principal al contractului  
4.1 Prestatorul se obligă să presteze............................................ (denumirea serviciilor), în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 

5. Preţul contractului  
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 
conform graficului de plăţi, este de ..................... LEI, sau, după caz, ........ Euro (1 Euro = 
.........LEI), la care se adaugă ........ TVA. 

6. Durata contractului  
6.1 Durata prezentului contract este de ..... luni, începând de la data de ........................ (Se 
înscriu perioada şi data) 
6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ............ (Se înscrie data la 
care încetează contractul) 

7. Executarea contractului  
7.1 Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de 
...... (Se precizează data la care intră în efectivitate contractul). 

8. Documentele contractului  
8.1 Documentele contractului sunt: 
(Se enumera documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului respectiv  
propunerea tehnică, propunerea financiară, graficul de îndeplinire a contractului, graficul 
de plăţi, garanţia bancară de bună execuţie, contracte de subcontractare, alte documente 
relevante pentru contract). 

9. Obliga ţiile principale ale prestatorului  
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 
9.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de indeplinire a 
contractului prezentat în propunerea tehnică. 
9.3 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
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ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

10. Obliga ţiile principale ale achizitorului  
10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la 
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea 
prevederilor legale (Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, 
graficul de plată). 
10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia 
de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat 
ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt 
timp posibil. 

11. Sanc ţiuni pentru neîndeplinirea culpabil ă a obliga ţiilor  
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% din preţul contractului.  
11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% din plata neefectuată.  
 11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi 
de a pretinde plata de dau ne-interese. 
11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, 
cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 

PARTEA 3: Clauze specifice  

12. Garan ţia de bun ă execu ţie a contractului: Nu se aplica  

14. Alte responsabilit ăţi ale achizitorului  
14.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 
îndeplinirii contractului. 

15. Recep ţie şi verific ări  
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15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
15.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop (Se precizează anexa care conţine modul de verificare şi 
recepţie a serviciilor). 
15.3 Serviciile de proiectare elaborate de prestator, verificate de un specialist atestat 
conform legii, vor fi receptionate de catre achizitor dupa analiza acestora in comisia 
tehnico-economica si aprobare prin Hotarare. 

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
16.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului (Se precizează data maximă de 
emitere a ordinului de începere a contractului). 
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
16.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de indeplinire a 
contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la 
data începerii prestării serviciilor. 
 (2) În cazul în care: 
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei 
de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
16.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional. 
16.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului. Cuantumul acestor penalitati este de 0,1% pentru fiecare zi de 
intarziere. 
16.7 Nu se admite prelungirea termenului de execuţie daca se schimba conditiile 
concurentiale de atribuire a contractului cu exceptia fortei majore si a cazurilor neprevazute 
la data incheierii contractului. 

17. Ajustarea pre ţului contractului  
17.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 Preţul contractului nu se ajustează.  
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18. Amendamente  
18.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 

19. Subcontractan ţi 
19.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
19.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
19.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului. 

20. Cesiunea 
20.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract. 

21. For ţa major ă 
21.1 Forţa majoră este constatată de o Autoritatea competentă. 
21.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
21.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

22. Solu ţionarea litigiilor  
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22.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului. 
22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie 
de către instanţele judecătoreşti din România. 

23. Limba care guverneaz ă contractul  
23.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

24. Comunic ări  
24.1 (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
24.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

25. Legea aplicabil ă contractului  
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înţeles să încheie astăzi .............., prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte (Se precizează data semnării de către părţi). 
 

Achizitor, 
................(semnătură autorizată) 
LS 

Prestator, 
............(semnătură autorizată) 
LS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA IV - FORMULARE  
Aceasta sectiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze 

elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să 
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permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor 
depuse. 

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute in cadrul acestei sectiuni, 
completate în mod corespunzător, stampilate si semnate de persoanele autorizate.  

O parte din Formulare au fost preluate din Manualul operational ANRMAP vol.2, o 
parte din acestea au fost adaptate la specificul contractului, iar altele au fost introduse ca 
fiind obligatorii conform procedurilor APDRP. 
 

Anexa nr. 45 Scrisoare de înaintare 
  Operatorul economic 

_______(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, 

privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru 
atribuirea contractului _________________________________________(denumirea 
contractului de achiziţie publică), noi ________________________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind 
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 
documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi într-un 
număr de 4 copii: 

a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
c) mostre, schiţe după caz. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data completării ___________     

Cu stimă, 

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

                    (semnătura autorizată ) 
 
 

 
 

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

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

Numărul mediu anual de 
salaria ţi 

Cifra de afaceri anual ă 
netă (mii 

lei/mii Euro) 

Active totale (mii lei/mii 
Euro) 

   
   

 
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au 
înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv 
micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 
� Nu 
� Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 
financiar anterior) 
 
Semnătura ..................................................................................... 
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme 
cu realitatea. 
Data întocmirii .................................... Nume, prenume.................................... 
Semnătura .......................................... Funcţie..................................………… 
___________ 
1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi 
completată prin OG 27/2006. 
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2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi 
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile 
financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate 
datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele 
totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr. 10 Declaratie privind situa ţia personal ă a operatorului economic 
 
Operator Economic 
.......................... (denumirea) 
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D E C L A R A Ţ I E 
 

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

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

 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 

(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată 
de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 
a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

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

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

c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 
solicitată; 
d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 

beneficiarilor; 
e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

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

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

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

 
Data completării 

Operator economic, 
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.................................  (semnătură autorizată) 
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  Operator economic 
 ..................................   (denumirea/numele) 

 
Anexa nr. 11  Informatii generale 

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

Fax: 
E-mail: 

              Cont nr................................................. 
           Deschis la Trezoreria........................ 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va prezenta 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN 7112 si/sau în care se înscrie obiectul 
contractului de achiziţie) 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
8.1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8.2._______________________________________________________ 
8.3._______________________________________________________ 
8.4._______________________________________________________ 
9 Principala piaţă a afacerilor : _________________________________ 
10. Cifra de afaceri pe ultimul an (se vor anexa in copie lizibila bilanturile contabile): 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 
Anul 2007   
Anul 2008   
Anul 2009   

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

(semnătură autorizată) 
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Operator economic 
_________________ (denumirea/numele) 

 
Anexa nr. 13 Declaratie 

privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice  
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

             
   Operator economic, 

.................................. 
(semnătură autorizată) 

 
LISTĂ 

privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice 
Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1 
     
     

 
Operator economic, 

…….........………………. 
(semnătură autorizată ) 

                                                 
1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de 
angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele 
necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
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Operator economic 
_______________(denumirea/numele) 
   

Anexa nr. 14  Declara ţie  
privind efectivul mediu anual al personalului angaj at 

şi al cadrelor de conducere 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 

alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 2007 2008 2009 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 
 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului 
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică (consultanti principali si 
expertii cheie). 
 
Data completării      Operator economic, 
......................      ................................. 

                                                                 (semnătură autorizată) 
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Operator economic 
____________________ (denumirea/numele) 
 
Anexa nr. 15  Declara ţie privind lista principalelor prest ări de servicii în ultimii 3 ani 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

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

(semnătură autorizată) 
 

 
Nr
. 

crt
. 
 
 
 

 
Obiect 

con 
tract 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea 

/nume 
beneficiar 

/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatoru 
lui*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract **) 

1        
2        
...        
 

Operator economic,  
(semnătură autorizată) 

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

exprimata 
in 

echivalent 
euro 

a) initiala (la data semnarii contractului):   
b) finala (la data finalizarii contract.ului):   
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 
solutionare:  
 
6. Natura si cantitatea de servicii care a fost executata  in baza contractului, precum si 
alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara. 

 
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea 
comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 

     Ofertant, 
 ....................………….. 
 (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
Comuna Tomesti, judetul Timis 

EA EUROPEANA 

 APDRP Modernizare drumuri comunale si strazi in comuna To mesti, 
judetul Timis, Reabilitare casa de cultura, conserv are si 
valorificare patrimoniu cultural in comuna Tomesti,  judetul 
Timis si, Infiintare, dotare si imprejmuire After Sc hool si 
Reabilitare gradinita in localitatea Colonia Fabric ii, comuna 
Tomesti, judetul Timis  

Proiect finantat prin PNDR 

 

 
 

 

Declaratie 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu suntem inclusi in Lista 
contractorilor care nu au respectat termenii contractuali si cerintele din cadrul  Programului 
PNDR si care au intarziat derularea proiectelor si/sau au efectuat prestatii in mod deficitar 
ori defectuos. 

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

 
 

Operator economic, 
..................................(semnătură autorizată) 
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Titlu contract: <denumirea Contractului> 

 Formularul Anexa 17 Personalul propus pentru imple mentarea proiectului 
Subsemnatul ………………………….…………………………, declar pe propria răspundere că pentru îndeplinirea contractului 
voi utiliza următorul personal de specialitate: 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Poziţia 
propusă 

Studii 

(facultate, 
liceu, şcoală 
profesională 

sau 
postliceală) 

Alte cursuri 
relevante 

pentru contract 
şi autorizaţii/ 

diplome/ 
specializări 

obţinute 

Ani de 
experienţa 
in domeniu 

Ani de 
experienta in 

relaţii 
contractuale cu 

ofertantul / 
liderul de 
asociaţie 

Numele 
operatorului 
economic 
din partea 

căruia 
participă în 

contract 

Proiecte 
relevante 
realizate/c
olaborator 

– 
denumire, 
perioada, 
beneficiar 

(se pot 
prezenta 
anexat) 

1.         

2.         

3.         

4.         

.5..         
 
Data completării :[ZZ.LL.AAAA]    Ofertant,……....……………………….. 

(semnătura autorizată) 
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Formularul Anexa nr. 17A 

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 

 
 
 

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI 
 

privind resursele umane 
 
 
Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al 
……………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar 
pe propria răspundere, că, în cazul indisponibilităţii la execuţia contractului a unor persoane 
dintre cele nominalizate in Formularul nr. 17, acestea vor fi înlocuite numai cu persoane 
care îndeplinesc cerinţele de calificare minimale solicitate pentru resursele umane 
respective (pentru poziţia respectivă). 

 
 

Data completării             

…………………                         
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
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CURRICULUM VITAE 
Poziţia propusa in contract:    …………………………………………… 
1. Prenume:         
2. Nume:     
3.  Data si locul naşterii:  
4. Naţionalitatea:       
5. Starea civila:       
6.  Pregătire profesionala: 

Institu ţia:  
Data: 
De la (luna/anul) 
La (luna/anul) 

 

Diploma:  

7.  Limbi străine 
          (Pe o scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim): 

Limba Nivel Citit Vorbit Scris 
 Limba materna    
     

8. Membru in asociaţii profesionale: 
9. Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc.):  
10. Poziţia ocupata in prezent: 
11. Ani de  experienţa profesionala: 
12. Calificări cheie: 
13. Experienţa profesionala: 

Tara Data:  
de la (luna/anul) la 
(luna/anul) 

Denumirea si o descriere 
sumara a proiectului 

   
   

14. Experienţa profesionala: 
Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)  
Locul (tara si localitatea)  
Companie/organizaţie  
Poziţie  
Descrierea activităţii întreprinse  

15. Altele: 
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Confirm ca, daca [insereaza numele firmei] va fi castigatorul acestui contract, sunt 
disponibil sa preiau sarcinile tehnice descrise in oferta 
”Declar pe propria raspundere,cunoscind prevederile Codului Penal ca datele cuprinse in 
prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii”. 
 
Nume prenume si semnatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Semnatura autorizata a reprezentantului firmei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Data ( ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Anexa nr. 18 Model declara ţie subcontractan ţi 

 
  Operator economic 
 _________________  (denumirea/numele) 
 

LISTĂ  CU SUBCONTRACTANŢII  
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA (daca este cazul) 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 
Nr
crt 

Denumire 
/nume 

subcontractant 
 

Datele de recunoaştere 
ale subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract ce 

urmează a fi 
subcontractate 

     
     
     
     
     

 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 
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Formular Anexa nr. 18A Model acord de subcontractar e (daca este cazul) 
nr………./………… 

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ 
__________________________ privind executia ________________________________ 
(denumire autoritare contractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
(denumire contract) 
1. Parti contractante: 
Acest contract este incheiat intre S.C. ___________________________ cu sediul in 
______________ , reprezentata prin ________________________ Director General si 
__________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza 
contractant general 
si 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
reprezentata prin __________________ Director General si __________________ 
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
2. Obiectul contractului: 
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
(lucrari,produse,servicii) 
- ____________________ 
Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
(lucrari, produse, servicii) 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii 
intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada 
respectiva. 

                                                                            (lucrari,produse,servicii) 
                                    . 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
(lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ 
(lucrarilor, produselor, serviciilor)                                     (denumire autoritare contractanta) 
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu 
contractul, 
                                            (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii 
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. 
                                          (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
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Art.6 . Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata 
cu dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                    (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul 
general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi 
intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. 
                                                     (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si 
responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului 
________________________________________________ 
(denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este 
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
______________________                                      _________________________ 
(contractant)                                                                         (subcontractant) 
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Formularul Anexa nr. 44 Model acord de asociere 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea particip ării la procedura de atribuire a contractului de ach izi ţie public ă 

(daca este cazul) 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
 1. Părţile acordului  : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate 
de..............  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............  
(denumire operator economic, sediu, telefon) 

2. Obiectul acordului : 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului 
/acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 
comune ca fiind câştigătoare.  
      2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a 
contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
4. Condi ţiile de administrare şi conducere a asocia ţiei: 
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4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 
constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 
semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord, (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de 
achiziţie). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 

din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunic ări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 
transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare 
vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze : 
8.1 Toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea 
contractului de achizitie publica; 
8.2 Partenerul conducator este autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele 
fiecaruia si a tuturor partenerilor; 
8.3 Realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului 
conducator (leaderului). 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, astăzi............................(data semnării lui) 

Liderul asociatiei: 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
__________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!:  Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în 
funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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Terţ sus ţinător 
..........................(denumirea)   

Formularul Anexa nr. 19  Angajament privind sus ţinerea financiar ă a 
ofertantului/grupului de operatori economici (Daca este cazul) 

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

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

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

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

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

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

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 
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Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 
art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor 
obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori 
economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
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Terţ sus ţinător 
.......................... 
(denumirea) 

Formularul Anexa nr. 20 Angajament privind sus ţinerea tehnica si profesional ă a 
ofertantului/grupului de operatori economici (Daca este cazul) 

 
Către, ................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

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

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

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

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

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

 
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm 

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

 
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca 

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

declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca 
urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 

art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor 
obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori 
economici). 

 
Data completării,       Terţ susţinător, 

...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 
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Formularul Anexa nr. 21 Declara ţie ter ţ sus ţinător tehnic şi profesional  (Daca este 
cazul) 

 
Terţ sus ţinător  
..........................(denumirea) 

Declara ţie 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului 

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

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în 
funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică având ca obiect..........................................................(obiectul contractului).  

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care 

urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră 
tehnică şi profesională oferită .............................................. 
....................................................(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 
 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 
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Formularul Anexa nr. 22 Declara ţie ter ţ sus ţinător tehnic şi profesional  (Daca este 
cazul) 

..........................(denumirea) 
Declara ţie 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător 
tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru 
indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    
Personal efectiv alocat pentru 
îndeplinirea contractului 

   

Din care personal de conducere 
efectiv alocat pentru îndeplinirea 
contractului 

   

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale 
personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 

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

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

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră 
tehnică şi profesională oferită de .............................................. 
....................................(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 23 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind calitatea de  participant la procedur ă 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că la procedura de .............................................................    (se    
menţionează   procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
................................................................. (se menţionează obiectul contractului), aplicată de 
.................................................... (autoritatea contractantă), cu termen de depunere în data 
de .............(se menţionează data stabilită pentru depunere) 
particip şi depun candidatură: 
�  în nume propriu; 
� ca asociat în cadrul asociaţiei......................................................... 
� ca subcontractant al...............................(se bifeaz ă op ţiunea corespunz ătoare) 
2. Subsemnatul declar că: 
� nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
� sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. (se bifeaz ă op ţiunea corespunz ătoare) 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte îin fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
......................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
Data completării             
…………………           

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR 
REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ, DE PROTECŢIA MUNCII SI DE 

PROTECTIA MEDIULUI 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________,  
                                                                                                (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, in conformitate cu art. 34 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  ca la elaborarea 
ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii şi 
cele referitoare la protecţia mediului. 
 

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

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________  
                                                                                               (se precizează data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
    Data completării ...................... 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Anexa nr. 29 Formular de ofert ă  
 ......................................... 
 (denumire/ nume ofertant) 

OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate 
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam 
............................................... (denumirea serviciilor de proiectare) pentru suma totala de 
................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 
acestora, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda). Suma totala este defacata pe fiecare actiune a proiectului integrat si tip de 
servicii astfel:   
a) Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru „Modernizare drumuri comunale si 
strazi in comuna Tomesti, judetul Timis” în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda) 
b) Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru “ Reabilitare casa de cultura, 
conservare si valorificare patrimoniu cultural in comuna Tomesti, judetul Timis” în valoare 
de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 
c) Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru “ Infiintare, dotare si imprejmuire After 
School si Reabilitare gradinita in localitatea Colonia Fabricii, comuna Tomesti, judetul 
Timis” în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
derularea contractului cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să 
terminăm serviciile de proiectare în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în 
....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata 
în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
4. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
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6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 

Data _____/_____/_____ 
......................................................., (nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexa nr.29A - Detalierea costurilor pentru achizit ii de servicii de proiectare*    

 
                                                                                                                1 EURO = ... LEI 

 Număr zile 
lucr ătoare 
(estimat) 

Tarif lei/zi 
lucr ătoare  

Suma,  LEI 

„Modernizare drumuri comunale si  
Strazi in comuna Tomesti, judetul  
Timis” 
 
Personalul care participa la elaborarea 
Pth, DE, AT, doc. avize/acorduri/ 
autorizatii si Vp    
- Sef de proiect 
- Ing. proiectant drumuri 
- Ing. proiectant drumuri 
................................... 
- Alt personal  
 
Total 1 
 
Reabilitare casa de cultura, conserva 
Re si valorificare patrimoniu cultural  
in comuna Tomesti, judetul Timis  
Personalul care participa la elaborarea 
 Pth, AT si Vp 
- Sef de proiect 
- Inginer proiectant instalatii 
- arhitect 
....................................... 
- Alt personal  
 
Total 2 
 
 
  
        
 
Infiintare, dotare si imprejmuire After   
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 School si Reabilitare gradinita in 
 localitatea Colonia Fabricii,  
comuna Tomesti, judetul Timis 
Personalul care participa la elaborarea 
 Pth, DE, doc. avize/acorduri/autorizatii,  
AT si Vp 
- Sef de proiect 
- Inginer proiectant instalatii 
- arhitect 
....................................... 
- Alt personal  
 
Total 3 
 
 
  
TOTAL GENERAL OFERTA 
 
 
*) Nu se admite decat personal angajat cu contract de munca avizat de ITM 
   
Nota: Tarifele pe zi lucratoare trebuie sa includa: 
- Remuneratia personalului, pe zi lucratoare; 
- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa le elaborarea  
proiectului (sef de proiect,  ingineri proiectanti, verificator de proiect, alt personal); 
- Cheltuieli administrative cum ar fi: deplasari, cazare,  diurna, asigurari medicale si 
altele;  
- Cheltuieli de regie, beneficii si alte cheltuieli legale.  
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Formular Anexa nr.30 
(denumire ofertant)  
............................ 

 Informa ţii privind obliga ţiile contractuale în curs 
 

Denumire
a 

obiectivul
ui de 

investiţii 
Contract 
încheiat 
(nr./luna/

an) 

Valoarea 
lucrării 

contracta
te sau în 
curs de 

contracta
re 

Coeficien 
tul de 

actualiza
re 

Valoarea 
actualiza 

tă a 
lucrării 

Valoarea 
executată

, 
reactualiz

a 
tă (până 
la data 

de) 

Valoa 
rea 

rămas
ă de 

execu 
tat 

Valoare
a 

preconiz
a 

tă a se 
executa 

în 
următoa
rele 12 

luni 

Durat
a de 
exec

u 
ţie 

contr
ac 

tată 
(luni) 

Termen 
de punere 

în 
funcţiune 
conform 

contractul
ui, 

Luna/an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
TOTAL         

 
 
 
Data completarii: ......................................                                                    
........................................................  
                                                                                                                              (denumire 
ofertant)  
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Ofertant, 
............................(denumirea/numele) 
 

Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere 
 

    Subscrisa............................................................ cu sediul in ........................ 
Inmatriculata la ORC sub nr.............CIF..............................,reprezentata legal prin 
.......................................... in calitate de ............................... imputernicim prin prezenta pe 
............................. Domnul/Doamna ..................................(numele), posesor al actului de 
identitate............(tipul actului) seria ............ nr. ..................., emis de .....................(emitent) 
la data de ........................................,  cod numeric 
personal......................................................... specimen de 
semnatura...........................................................sa ne reprezinte la procedura 
................................................................................................................. in scopul atribuirii 
contractului pentru:  
............................................................................................................................................ 
In indeplinirea mandatului sau imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii: 
- Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu 
participarea la procedura 
- Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate 
pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii 
- Sa raspunda la solicitarile de clarificare formulate de comisia de evaluare in timpul 
desfasurarii procedurii 
- Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura. 
Prin prezenta imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 
Nota ; Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei 
imputernicite 
 

Data completării.................................. 
 
       Ofertant, 

 ................................ 
      (Semnătura autorizata) 
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Anexa nr. 43 Model solicitare de clarific ări  
 
Denumire autoritate contractantă 
Nr. ________ / _____ 

 
 

SOLICITARE DE CLARIFIC ĂRI 
 

  
Către, 

S.C. ___________________________________  
   (denumire ofertant) 

 
 

Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii 
de......................(tip procedură) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ………. 
(obiectul contractului), Cod CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare de 
clarificări cu privire la: 

 
1. ………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………… 

 
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră 

până la data de ...............  
 
 
 

Cu consideraţie, 
 
 

Preşedintele comisiei de evaluare, 
 
………………………………. 

(nume şi semnătura) 
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Anexa nr. 52 Model solicitare de clarificari către Autoritatea contractantă 
 

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI 
 

  
 Către, 

_________________________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

 
 
 
 
Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică ___________________ cod CPV ________________, vă 
adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 

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

 
 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de 
vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus. 
 

 
Cu considerate,  

  
S.C.____________________ 

       ___________________________ 
        (adresa) 

 
……………………………………… 

(semnatura autorizată) 
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IMPUTERNICIRI DE SEMNATURA 
Specimeniul de semnatura ale  persoanelor care vor semna oferta si alte documentatii 
aferente acesteia  
Nr. crt Nume si prenume Functia propusa in proiect Semnatura 
1    
2    
 
Nume/Prenume…………….. 
Semnatura............................. 
(persoanei sau persoanelor autorizate de ofertant) 
Data....................................... 
Stampila 
 

IDENTIFICARE FINANCIARA 
Detinatorul contului 

Nume ............................................................................................ 
Adresa .......................................................................................... 
Cod postal .................................................................................... 
Persoana de contact..................................................................... 
Telefon.......................................................................................... 
Fax................................................................................................ 
Cont TVA ..................................................................................... 

 
Banca detinatorului contului 
Nume ........................................................................................... 
Adresa ......................................................................................... 
Cod postal ................................................................................... 
Numar de cont.............................................................................. 

Date+ semnatura detinatorului contului  
Numele/prenumele: 

Semnatura : 
Stampila    
Data :                                                                      
 
Nota:  Acest document trebuie semnat si stampilat in mod obligatoriu de reprezentantul 
detinatorului de cont. 
 Daca ofertantul are deschise conturi la mai multe banci se va prezenta identificarea 
financiara pentru fiecare din aceste conturi.  
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LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE SI I NCOMPATIBILITATI DE 

PARTICIPARE 

(Obligatoriu de intocmit de catre Autoritatea Contr actanta)  

Titlul proiectului:  

Autoritatea contractanta: 

Nr. 
crt 

Etapa din 
procedura de 

licitatie 

Natura 
documentu- 

lui 
Tipul conflictului 

Documen- 

tul verificat 

Exista 
conflict 

de 
interese? 

DA/NU 

Obs. 

1 Comisia de 
evaluare  

Dosarul 
comisiei de 
evaluare 

Unul sau mai multi 
membri ai comisiei de 
evaluare sau membri 
cooptati sunt soţ/soţie, 
rudă sau afin, până la 
gradul al patrulea 
inclusiv, cu persoane 
care fac parte din 
consiliul de 
administraţie/organul de 
conducere sau de 
supervizare al uneia 
dintre firma castigatoare/ 
firmele participante 
(asociati sau 
subcontractanti)? 

CV-uri, 
carti de 
munca in 
copie, 
certificate 
ORC de la 
firmele 
participan 

te 

(OUG 
34/2006,  
Sectiunea 
8 - Reguli 
de evitare 
a 
conflictului 
de 
interese) 
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Unul sau mai multi 
membri ai comisiei de 
evaluare sau membri 
cooptati deţin părţi 
sociale, părţi de interes, 
acţiuni din capitalul 
subscris al uneia dintre 
firma castigatoare/ 
firmele participante 
(asociati sau 
subcontractanti)? 

CV-uri, 
carti de 
munca in 
copie, 
certificate 
ORC de la 
firmele 
participan 
te 

(OUG 
34/2006,  
Sectiunea 
8 - Reguli 
de evitare 
a 
conflictului 
de 
interese) 

  

Unul sau mai multi 
membri ai comisiei de 
evaluare sunt salariati la 
firma castigatoare/ 
firmele participante 
(asociati sau 
subcontractanti)? 

CV-uri, 
carti de 
munca in 
copie, 
certificate 
ORC de la 
firmele 
participan 
te 

(OUG 
34/2006, 
Sectiunea 
8 - Reguli 
de evitare 
a 
conflictului 
de 
interese) 
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2 
Firmele 
participante la 
licitatie 

Oferte 
evaluate 

Exista relatii/legaturi intre 
firmele participante 
(inclusiv firmele asociate 
sau subcontractanti)sau 
alte parti implicate in 
procedura de ofertare la 
momentul depunerii 
ofertei?  

certificate 
ORC de la 
firmele 
participant 
te 

(OUG 
34/2006 
sectiunea 
4 reguli de 
participare 
la 
procedura 
de atribuire 
art. 46) 

  

a) Verificatorul de proiect 
a participat la elaborarea 
proiectului ? 

Oferta 
tehnica la 
proiectare 
(foaie de 
capat - 
lista 
personae 
lor care au 
participat 
la 
elaborarea 
proiectului 
tehnic - si 
cartusele 
planselor, 
numai 
pentru 
verificato 
rul de 
proiect) 

  3 

a) Verificatorul 
de proiect 

b) Inspectorul 
de 
santier/asistent
ul tehnic 

oferta 
tehnica 

b) Inspectorul de 
santier/asistentul tehnic 
este salariat la firma care 
executa lucrarea? 

CV, copii 
carti de 
munca 
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a + b) Este actionar 
majoritar/asociat/administ
rator sau are legaturi de 
rudenie/profesionale la 
firma care executa 
proiectarea/lucrarea? 

Certificat 
constatator 
ORC de la 
firma care 
executa 
proiectarea
/lucrarile. 

 

  

Conflictul de interese se analizeaza la si din momentul depunerii ofertelor 
Subsemnatul........................................ reprezentant legal de proiect declar sub sanctiunea 
de fals si uz de fals in declaratii, ca nu sunt actionar/asociat/administrator la firmele 
participante la licitatie, nu am legaturi/relatii profesionale sau de rudenie cu firmele 
participante la si din momentul depunerii ofertelor de catre acestia. 
De asemenea, declar sub sanctiunea de fals si uz de fals in declaratii ca datele inscrise de 
mine in fisa de verificare a conflictului de interese sunt reale. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Reprezentant legal de proiect 
Nume/prenume: 
Semnatura/Data: 
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Anexa nr. 60- Lista actelor normative incidente ach izi ţiilor publice 
 

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ 
 
1. LEGE nr. 111 din 27 aprilie 2006  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006.  
2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 625 
din 20 iulie 2006.  
3. LEGE nr. 128 din 5 mai 2007  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL 
OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007.  
4. LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 
30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 
2007.  
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 , privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi 
completările aduse de LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
25 din 18 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009. 
6. HOTĂRÂRE nr. 895 din 4 august 2005  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL 
OFICIAL nr. 751 din 18 august 2005.  
7. HOTĂRÂRE nr. 901 din 4 august 2005  privind aprobarea Strategiei de reforma a 
sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea 
acesteia în perioada 2005-2007, MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005.  
8. HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006  pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, 
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 2006, cu modificările şi completările aduse de 
HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 5 septembrie 2007. 
9. HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006  pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22 iulie 2009, publicata in 
Monitorul Oficial nr. 515 din 27 iulie 2009.  
10. HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 9 august 2006  privind modificarea art. 102 din Hotărârea 
Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006.  
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11. HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006  privind completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 925/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006. 
12. HOTĂRÂRE nr. 782 din 14 iunie 2006  pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.  
13. HOTĂRÂRE nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006  pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace 
electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificata prin H.G. nr. 
198 din 27 februarie 2008 si prin H.G. 370 din 25 martie 2009. 
14. HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 5 septembrie 2007  pentru modificarea şi completarea 
Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 MONITORUL OFICIAL 
nr. 627 din 12 septembrie 2007.  
15. HOTĂRÂRE nr. 525 din 30 mai 2007  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MONITORUL 
OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007.  
16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 , privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 337 din 17 iulie 
2006; RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007; 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr. 569 din 15 mai 
2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 
martie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 17 iunie 2009; ORDONANTA DE 
URGENTA nr. 76 din 30 iunie 2010. 
17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 , privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 
aprilie 2009. 
18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007  pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.  
19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007  pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
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contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007.  
20. ORDIN nr. 1.679 din 12 octombrie 2006  privind completarea Ordinului ministrului de 
stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare 
MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 24 octombrie 2006.  
21. ORDIN nr. 51 din 13/03/2009 (Ordin 51/2009)  privind accelerarea procedurilor de 
licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, Monitorul 
Oficial nr. 167 din 17/03/2009. 
22. ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009  pentru aprobarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial 
Nr. 473 din 9 iulie 2009. 
23. ORDIN nr. 1.517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea 
proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii în România, Monitorul Oficial Nr. 512 
din 27 iulie 2009. 
24. ORDIN nr. 122 din 14 august 2009  pentru modificarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin 
Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice nr. 107/2009 publicat în: Monitorul Oficial Nr. 570 din 17 august 2009. 
25. Legea nr. 31/1990  privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
26. Legea 346/2004  privind stimularea întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
27. Legea nr. 26/1990  privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
28. Hotărârea Guvernului României nr. 656/1997  privind aprobarea Clasificării 
activităţilor din economia naţională – CAEN; 
29. Ordinul pre şedintelui Institutului Na ţional de Statistic ă nr. 601/2002 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN; 
30. Ordinul pre şedintelui Institutului Na ţional de Statistic ă nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN; 
31. Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
32. H.G. 192/2009 – modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a 
Codului fiscal; 
33. OUG nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
34. Ordinul nr. 752/2006  privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de 
atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, 
precum şi a modelului şi conţinutului acestora;  
35. Legea nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
36. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare;  
37. Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii  
38. Ordinul ministrului transporturilor, construc ţiei şi turismului nr. 1430  din 13 
septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  
39. Legea nr. 10/1995  privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
40. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996  pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, cu completările şi modificările ulterioare;  
41. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997  pentru aprobarea unor regulamente privind 
calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; 
conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; stabilirea categoriei de importanţă a 
construcţiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea 
construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în 
construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; 
certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii); 
42. Hotărârea Guvernului nr. 448/2002  pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi 
amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor;  
43. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 265/2006; 
 44. Legea nr. 319/2006  a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 45. Ordinul 508/933/2002  privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii; 
 46. Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 47. Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale;  
48. Legea nr. 82/1991  a contabilităţii, republicată;  
49. Orice alte acte normative  sau standarde conexe sau subsecvente, impuse de 
legislaţia română sau comunitară; 
50. Programul National de Dezvoltare Rurala - Fondul European pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala disponibil pe site-ul www.apdrp.ro si pe site-ul www.madr.ro; 
51.  Ghidul Solicitantului pentru masura 322  disponibil pe site-ul Agentiei APDRP 
www.apdrp.ro; 
52. HG nr. 224/2008  privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
cofinantare din FEADR prin PNDR 2007-2013;  
53. H.G. nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările si 
completările ulterioare; 
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54. Ordinul MDLPL nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instruc ţiunilor  de aplicare 
a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008; 
55. Ordinul MDRL nr.276/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor de 
aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008. 

 
LEGISLATIE EUROPEANA 

 
1. DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI  din 11 
decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în 
ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziţii publice. 
2. REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 AL COMISIEI  din 28 noiembrie 2007 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 
2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile 
de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV. 
3. REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI  din 7 septembrie 2005 de 
stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 
2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului. 
4. DIRECTIVA 92/13/CEE A CONSILIULUI  din 25 februarie 1992 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară 
activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor.  
5. DIRECTIVA CONSILIULUI  89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile 
de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor 
publice de lucrări. 
6. DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI  din 31 
martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice 
de lucrări, de bunuri şi de servicii. 
7. DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI  din 31 
martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale. 

8. Directivele si Regulamentele Comisiei Europene  privind gestionarea proiectelor de 
dezvoltare rurala. 
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Anexa nr. 61- GLOSAR DE TERMENI 
 
Acceptarea ofertei câştigătoare Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi 

exprimă consimţământul de a se angaja într-un 
contract de achiziţie publică încheiat cu ofertantul 
a cărui ofertă a fost desmenată câştigătoare de 
către comisia de evaluare 

Acord-cadru Acord scris între una sau mai multe autorităţi 
contractante şi unul sau mai mulţi operatori 
economici, în scopul stabilirii termenilor esenţiali 
ce vor guverna contractele de achiziţie publică 
care urmează să fie atribuite pentru o anumită 
perioadă, mai ales cu privire la preţ şi, după caz, la 
cantităţile avute în vedere. 

Candidat Orice operator economic care depune candidatură 
în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, a 
negocierii sau a dialogului competitiv. 

Candidatură Toate documentele folosite de un candidat pentru 
a demonstra statutul său personal, capacitatea 
tehnică şi profesională, situaţia financiară şi 
economică, în scopul de a obţine o invitaţie de 
participare la depunerea de oferte, în cazul 
desfăşurării unei proceduri de licitaţie restrânsă, a 
unei negocieri sau a unui dialog competitiv. 

Cererea de oferte Solicitare de oferte, respectiv procedura 
simplificată prin care autoritatea contractantă 
solicită oferte de la mai mulţi operatori economici 
prin intermediul SEAP 

Concurs de soluţii Procedură prin care autoritatea contractantă 
achiziţionează, mai ales în domeniul amenajării 
teritoriale sau urbanismului, arhitecturii, ingineriei 
sau procesării datelor, un plan sau un proiect 
selecţionat de un juriu, după ce a fost scos la 
concurs, cu sau fără acordarea unui premiu. 

Contract de achiziţie publică Contract ce cuprinde atât categoria contractelor 
sectoriale, cu titlu oneros şi care se încheie sub 
formă scrisă între una sau mai multe autorităţi 
contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi 
operatori economici, pe de altă parte, în legătură 
cu o achiziţie publică şi având drept obiect 
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executarea de lucrări, furnizarea de produse sau 
prestarea de servicii în sensul prevederilor 
legislaţiei privind achiziţiile publice 

Contractor Ofertantul care a devenit parte într-un contract de 
achiziţie publică, conform legii. 

Dialog competitiv Proces repetitiv realizat după o primă evaluare 
completă a ofertelor, în care ofertanţii au 
posibilitatea, exclusiv prin mijoace electronice, de 
a reduce preţurile prezentate şi/sau de a 
îmbunătăţi alte elemente din ofertele lor. 
Evaluarea finală se face automat prin mijloace 
electronice. 

Documentaţia de atribuire Documentaţie ce cuprinde toate informaţiile 
privitoare la obiectul contractului de achiziţie 
publică, precum şi procedura de atribuire a 
contractului, inclusiv caietul de sarcini sau, după 
caz, documentaţia descriptivă  

Drept special sau exclusiv Drept ce rezultă din orice formă de autorizare 
acordată de o autoritate competentă potrivit legii 
sau printr-o prevedere administrativă, al cărui efect 
este de a limita exercitarea de activităţi într-un 
anumit domeniu al serviciilor publice numai la o 
singură persoană juridică sau la un număr limitat 
de persoane juridice, ceea ce afectează 
substanţial capacitatea celorlalte persoane juridice 
de a desfăşura astfel de activităţi  

« În scris » sau « sub formă 

scrisă » 

Orice formulare ce constă din cuvinte sau cifre ce 
poate fi citită, reprodusă sau comunicată 
subsecvent. Sintagma „în scris sau sub formă 
scrisă” cuprinde şi informaţiile care se transmit şi 
se stochează prin mijloace electronice. 

Licitaţie electronică Proces repetitiv realizat după o primă evaluare 
completă a ofertelor, în care ofertanţii au 
posibilitatea, exclusiv prin mijoace electronice, de 
a reduce preţurile prezentate şi/sau de a 
îmbunătăţi alte elemente din ofertele lor. 
Evaluarea finală se face automat prin mijloace 
electronice. 

Negociere Procedură prin care autoritatea contractantă 
poartă consultări cu candidaţii selectaţi şi 
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negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu 
unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea 
poate fi: negociere cu publicarea unui anunţ de 
participare şi negociere fără publicarea unui anunţ 
de participare 

Ofertă Actul juridic prin care operatorul economic îşi 
exprimă voinţa de a se angaja, din punct de 
vedere juridic, într-un contract de achiziţii publice. 
Oferta cuprinde propunerea financiară şi 
propunerea tehnică 

Ofertant Orice persoană fizică sau juridică, sau grup de 
persoane, care depune ofertă în termenele şi 
condiţiile prevăzute în anunţul/invitaţia de 
participare şi în documentaţia de atribuire. 

Propunere tehnică  Secţiune a ofertei care conţine toate elementele 
solicitate în caietul de sarcini altele decât cele 
financiare şi elaborată pe baza cerinţelor din 
specificaţiile tehnice. 

Propunere financiară Secţiune a ofertei care conţine informaţiile 
solicitate în documentaţia de atribuire, în scopul 
evaluării financiare, şi care prezintă calculele 
necesare pentru completarea specificaţiei 
financiare.  

Operator al SEAP Persoana juridică ce asigură autorităţilor 
contractante sprijinul tehnic pentru desfăşurarea 
procedurii de atribuire prin mijloace electronice 

Operator economic Orice furnizor de produse, prestator de servicii sau 
executant de lucrări – persoană fizică sau juridică, 
reglementată de dreptul public sau privat, sau un 
grup constituit din astfel de persoane care oferă în 
mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie 
de lucrări. 

Procedură de atribuire Etapele ce trebuie parcurse de către autoritatea 
contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru 
ca acordul dintre părţile implicate în contractul 
public să fie considerat valabil.  

Licitaţie deschisă Procedură în care orice operator economic 
interesat are dreptul de a depune o ofertă 

Licitaţie restrânsă Procedură în cadrul căreia orice operator 
economic are dreptul de a-şi transmite candidatura 



ROMÂNIA  
Comuna Tomesti, judetul Timis 

EA EUROPEANA 

 APDRP Modernizare drumuri comunale si strazi in comuna To mesti, 
judetul Timis, Reabilitare casa de cultura, conserv are si 
valorificare patrimoniu cultural in comuna Tomesti,  judetul 
Timis si, Infiintare, dotare si imprejmuire After S chool si 
Reabilitare gradinita in localitatea Colonia Fabric ii, comuna 
Tomesti, judetul Timis  

Proiect finantat prin PNDR 
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şi la care sunt invitaţi să transmită o ofertă numai 
candidaţii selectaţi de către autoritatea 
contractantă 

Propunere financiară Partea din ofertă care cuprinde informaţii cu privire 
la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale 
corespunzătoare, în conformitate cu cerinţele 
stipulate în documentaţia de atribuire 

Sistem de achiziţie dinamic Proces în întregime electronic, limitat în timp şi 
deschis pe toată durata sa pentru orice operator 
economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi 
selecţie şi care a transmis o ofertă orientativă în 
conformitate cu solicitările din termenii de referinţă. 

Sistem Electronic de Achiziţii 
Publice (SEAP) 

SEAP este sistemul informatic de utilitate publică, 
accesibil pe internet la o adresă dedicată şi care 
este utilizat în scopul aplicării procedurilor de 
atribuire prin mijloace electronice 

Specificaţii tehnice Cerinţe tehnice, prescripţii, caracteristici tehnice 
necesare pentru descrierea în mod obiectiv a 
oricărui produs, serviciu ori lucrări în scopul 
satisfacerii cerinţelor autorităţii contractante 

Vocabularul comun al 
achiziţiilor publice 

Nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de 
achiziţie publică care asigură echivalenţa cu alte 
nomenclatoare existente 

Întreprinderi mici şi mijlocii  Întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de 
personae şi care au o cifră de afaceri anuală netă 
de pînă la 50 milioane euro şi/sau, deţin active 
totale de până la 43 de milioane de euro. (art.2 al 
Anexei din Recomandarea 361/2003/CE) 

 

 

 
 


