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SECŢIUNEA I 
FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 

 
I. a. Autoritatea contractantă 
 
Denumire: SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA 
Adresa: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 
Localitate: Timişoara Cod poştal: 300736 Ţara: România 
Persoana de contact: Cosmin-Sergiu Muntean  
 

Telefon: 0356/43.36.38 

E-mail: cosminsergium@yahoo.com Fax: 0356/43.31.14 
Adresa de internet: www.hosptm.ro 
Adresa autorităţii contractante: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 
I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
[X] ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
[ ] agenţii naţionale 
[ ] autorităţi locale 
[ ] alte instituţii guvernate de legea publică 
[ ] instituţie europeană/organizaţie internaţională  
[ ] alte specificaţii  

[ ] servicii publice centrale 
[ ] apărare 
[ ] ordine publică/siguranţă naţională 
[ ] mediu 
[ ] afaceri economico-financiare 
[X] sănătate 
[ ] construcţii şi amenajări teritoriale 
[ ] protecţie socială 
[ ] recreere, cultură şi religie 
[ ] educaţie 
[ ] activităţi relevante 
     [ ] energie 
     [ ] apă 
     [ ] poştă 
     [ ] transport 
[ ] altele: 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante   Da [ ] 
                                                                                                                               Nu [X]  

[X] la adresa mai sus menţionată 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

[ ] altele: 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:  
Data 10.08.2010/ora limită 15,00/adresa: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 12.08.2010 
I. c. Căi de atac 
Eventuale contestaţii se pot depune: 
-fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  
-fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresa: Bv.Stavropoleos nr.6 Sector 3 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/310.46.41 
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42 
Denumirea instanţei competente: 
Adresa: 
Localitate: Cod poştal: Ţara: 
E-mail: Telefon: 
Adresa internet: Fax: 
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I. d. Sursa de finanţare 

Buget local  - Consiliul Judeţean Timiş 
Proiect/program finanţat din fonduri comunitare 
                    Da [ ]                  Nu [X] 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1. Descriere 
II.1.1) Denumire contract: - Modernizarea Clinicii Anestezie – Terapie Intensivă II, P.T. + 
execuţie 
II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării – Modernizarea Clinicii Anestezie – Terapie Intensivă 
II, P.T. + execuţie 
B-dul Iosif Bulbuca, nr.10, Timişoara 
(a) lucrări   [X]  (b) produse   []  (c) servicii   [] 
Execuţie  [ ] 
Proiectare şi execuţie   [X] 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă              [ ] 

Cumpărare    [ ] 
Leasing         [ ] 
Închiriere      [ ] 
Cumpărare în rate   [ ] 

Categoria serviciului [2A ] 
                                  [2B] 
 

Principala locaţie a lucrării 
sediul autorităţii contractante 

Principalul loc de livrare:  
 

Principalul loc de prestare:  

Cod CPV:  
45215142-4 
71322000-1  
33157810-6  
45331200-8   

Cod CPV:  Cod CPV:  

II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică:   [X]  
                                                           Încheierea unui acord-cadru:    [ ]  
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică 
Ani:                          luni:      8                         zile: 
Contractul se va derula începând cu data semnării de către ambele păr ţi . 
II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru: Nu este cazul  
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr.[  ] sau, 
dacă este cazul, nr.[  ] maxim al participanţilor la 
acordul-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 [X] 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot [ ]                          unul sau mai multe [ ]                   toate loturile [ ] 
Alte informaţii referitoare la loturi: 
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate         da [ ]         nu [X] 
 
II.2. Cantitate sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantităţi/prestaţii/servicii/lucrări: executarea lucrărilor de „Modernizarea Clinicii 
Anestezie – Terapie Intensivă II, P.T. + execuţie” , conform Caiet Sarcini si Proiect nr. 440/2009. 
II.2.2) Opţiuni                                                   da [ ]         nu [X]  
 
III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 
III.1. Alte condiţii particulare referitoare la 
contract 

 

III.1.1. Contract rezervat da [ ]     nu [X] 
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III.1.2. Altele da [ ]     nu [X] 
 
IV. PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                      [ ] 
Licitaţie restrânsă                                     [ ] 
Licitaţie restrânsă accelerată                    [ ]  
Dialog competitiv                                    [ ] 

 
Negociere cu anunţ de participare                [ ] 
Negociere fără anunţ de participare             [ ] 
Cerere de ofertă                                        [X ]  
Concurs de soluţii                                         [ ] 

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică           da [ ]         nu [X] 
Dacă da, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică 
IV.3) Legislaţia aplicată: 
a) O.U.G. nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
b) Legea nr. 337/17.07.2006 privind aprobarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 
c) H.G. nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 
d) H.G. 1337/27.09.2006 privind completarea H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 
e) O.U.G. nr. 94/26.09.2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. 
f) O.U.G. nr. 19/07.03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la  achiziţiile 
publice 
g) Hotărâre nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 
h) Ordonanţă de urgenţă nr. 76 din 30 iunie 2010 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 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE 
V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului 

Declaraţii privind eligibilitatea 

Cerinţă minimă obligatorie 
� Prezentarea şi completarea formularului nr.12A  

(model anexat) 
       Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile articolului 181 din 
O.U.G.nr.34/2006, actualizată 
 

Cerinţe minime obligatorii: 
� Prezentarea şi completarea formularului 

nr.12B (model anexat) 
       Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 
 
� Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea 

obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 
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componente ale bugetului general consolidat, 
original sau copie legalizată, valabil la data 
deschiderii ofertelor. 

          Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 
 
� Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea 

obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi 
taxelor locale şi alte venituri ale bugetului local, 
original sau copie legalizată, valabil la data 
deschiderii ofertelor. 

        Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 
 
� Cazier fiscal – in conformitate cu H.G. 31 / 2003, 

actualizata, emis cu maxim 15 zile, anterior datei 
limita de depunere a ofertei (in original sau copie 
legalizata). 

Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 
 
Notă:  

In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de 
esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a 
taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta 
toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor  
esalonari. 
 

V.2) Declaratie privind calitatea de 
participant 
 
 

� „Declaratie privind calitatea de participant la 
procedura”. Formular 12C 

Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 
 

(In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat 
trebuie sa prezinte acest formular. De asemenea, 
subcontractorii peste 10% trebuie sa prezinte acest 
formular) 

V.3) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 

Cerinţe minime obligatorii: 
 
� Certificat de înregistrare emis de Oficiul 

Registrul Comerţului  (copie)  
           Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 
 
� Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerţului eliberat cu cel mult 30 de zile înainte 
de data deschiderii ofertelor care să ateste că 
ofertantul desfăşoară activităţi similare cu cele care 
fac obiectul prezentei achiziţii cât şi faptul că nu 
sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii 
privind procedura insolvenţei, repsectiv certificatul 
de înregistrare şi certificatul constatator (in original 
sau copie legalizata), valabil la data deschiderii 
ofertelor 

            Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 
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Persoane juridice/fizice străine 

Cerinţe minime obligatorii (dacă este cazul): 
� Documente care dovedesc o formă de 

înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de 
vedere profesional –eliberate de autorităţi ale 
ţării de origine.  

� Se solicita prezentarea cazierului judiciar sau a 
certificatelor echivalente emise de autorităţile 
judecătoreşti din ţara  din care provine 
ofertantul, pentru administratorul/-rii legali ai 
firmei ofertante. 

� orice document edificator pentru dovedirea 
eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de 
origine (certificate, caziere judiciare, alte 
documente echivalente) prin care sa dovedeasca 
ca si-a indeplinit obligatiile de plata a 
impozitelor, taxelor si contributiilor catre 
bugetul de stat si bugetul local in conformitate 
cu cerintele autoritatii contractante. 

� Documentele vor fi prezentate în original sau 
copie legalizată, la care se va alătura traducerea 
autorizată şi legalizată a acestora în limba 
română. 

 
V.4) Situaţia economico-financiară 

Informaţii privind situaţia economico-
financiară 
Solicitat     [X] 
Nesolicitat [ ]                           

Cerinţe minime obligatorii: 
a. Prezentarea şi completarea Formularului 1 - 

Informaţii generale din care să rezulte cifra de 
afaceri pe ultimii 3 ani. 

 
Nivel minim solicitat:  
Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani să fie 
de minim 9.000.000 lei. 
Reducere pentru IMM-uri 50% conform Legii 
nr.346/2004, republicată. 
 
b. Prezentarea şi completarea Formularului 3 -

Cash-flow suficient pentru a demonstra  capacitatea 
de sustinerea a executiei lucrarilor conform 
graficului de executie. Prin cash-flow suficient se 
înţelege acel nivel al cash-flowului lunar care este 
cel puţin la nivelul valorii lucrărilor ce urmează a fi 
executate în luna respectivă conform graficului fizic 
şi valoric de execuţie. Orizontul de timp vizat este 
egal cu durata de executie a lucrarii de 
Modernizarea Clinicii Anestezie – Terapie Intensivă 
II, P.T. + execuţie din cadrul S.C.J.U.T. 

 
Notă: 
Cash-flowul va fi întocmit conform Formularului 3 din 
Secţiunea III – Formulare a prezentei documentaţii de 
atribuire. La Formularul 3 se vor anexa documente 
justificative sau angajamente care să sustină fiecare 
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intrare şi ieşire de resursă financiară cum ar fi: 
 - contracte de execuţie de lucrări şi graficul fizic 
şi valoric de execuţie şi de plată a acestora; 
 - extras de cont eliberat cu maxim 96 de ore 
inainte de ziua depunerii ofertei din care să rezulte 
existenţa de disponibil; 
- angajamentul unei instituţii de credit privind 
susţinerea financiară în situaţia adjudecării ofertei 
depuse de ofertant; 
 - alte documente justificative sau angajamente. 
Angajamentele depuse pentru dovedirea existenţei cash-
flowului vor deveni obligaţii contractuale ale 
ofertantului a cărui ofertă este adjudecată.  
 
c. Bilanţ contabil aprobat pentru ultimele trei exercitii 

financiare anuale, vizate şi/sau înregistrate la 
organele competente. Rezultatele exerciţiului 
financiar pentru anii 2007, 2008 şi 2009 să fie 
pozitive. 

V.5) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerinţe minime obligatorii:  
a. Prezentarea şi completarea Formularului 12 F 

(Declaratie privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimii 5 ani) 

 
b. Prezentarea şi Completarea Fişei de informaţii 

privind experienţa similară-Formularul 4  pentru 
contracte similare, indeplinite si finalizate in 
decursul ultimilor 5 ani. 

 
Aceste contracte vor fi insotite in mod obligatoriu de:  

- certificări de bună execuţie şi//sau documente 
emise sau contrasemnate de o autoritate sau de 
clientul beneficiar privind modul de îndeplinire 
a obligaţiilor;  

- copia contractelor sau declaratie pe proprie 
raspundere a ofertantului daca beneficiarul este 
client privat si din motive obiective nu se poate 
obtine o confirmare din partea acestuia; 

c. Prezentarea a 3 recomandari de la beneficiari pentru 
lucrari similare: 
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nerespectarii parametrilor de calitate. 
Recomandarile aferente lucrarilor executate in afara 
Romaniei se vor prezenta insotite de traducerea 
autorizata in limba romana. 
In cazul in care contractul contine clauze de 
confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, 
ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract 
din care sa rezulte partile contractante, obiectul 
contractului, durata contractului, pretul contractului, 
precum si pagina finala cu semnaturi. 

 
Experienta similara - Nivel minim solicitat 
 
Ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii în ultimii 
5 ani a unei experienţe similare de : minim un contract 
de execuţie de lucrări de amenajare săli de operaţie, 
staţii de sterilizare, fluide medicale de minim 1.000.000 
lei, exclusiv TVA sau trei contracte similare in valoare 
cumulata de minim 1.500.000 lei, exclusiv TVA. 
 
Se va prerzenta Fişa de informaţii privind experienţa 
similară-Formularul 4. Dovada îndeplinirii experienţei 
similare se face în mod obligatoriu numai cu copii după 
contracte, copii după Procesele verbale de recepţie şi 
recomandări de la beneficiari din care să rezulte 
calitatea lucrărilor ca fiind cel puţin bună; 

 
Similaritatea se va baza pe dimensiunea fizică, 
complexitate, sau metode  / tehnologie de construcţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaţii privind capacitatea tehnică 
Solicitat     [X] 
Nesolicitat [ ]                           
 

Cerinţe minime obligatorii:  
 

d. Completarea şi prezentarea formularului 12 
H. (Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispune operatorul 
economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului de execuţie de lucrări). 

 
Nota:  

• Se vor prezenta dotarile disponibilizate pentru 
executia lucrarii. 

 
e. Se va prezenta autorizare de comercializare a 

utilajelor si echipamentelor ofertate din partea 
producatorilor 

 
f. Se va prezenta Autorizare pentru asigurare 
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h. Completarea şi prezentarea formularului 12 I 
(Declaraţia privind efectivul mediu anual al 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere)   

       
Declaratia/formularul va fi însotita/însotit de CV 
– urile si atestatele persoanelor direct 
responsabile cu îndeplinirea contractului precum 
si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie în 
îndeplinirea contractului. 

       
Notă: Se va prezenta numărul şi structura personalului 
responsabil direct de îndeplinirea contractului.  
 
Nivel minim solicitat: 
 
Ofertantul are obligaţia să asigure personalul de 
specialitate care este considerat strict necesar pentru 
îndeplinirea contractului, astfel: 
 
• 1 arhitect, membru OAR cu drept de semnătură 

conform Legii 184/2001 modificată şi completată cu 
Legea 43/2004 

• 2 ingineri constructor specializarea construcţii 
civile, din care unul cu vechime în proiectare de cel 
puţin 5 ani; 

• 2 ingineri constructori, specialitatea instalaţii , din 
care unul cu vechime în proiectare de cel puţin 5 ani; 

• 1 verificator tehnic atestat în domeniul construcţii şi 
arhitectură pentru cerinţele A1, B1, C, D; 

• 1 verificator tehnic atestat în domeniul instalaţii I s, 
I t şi I e. 

• 1 persoana autorizata RTE - responsabil tehnic cu 
execuţia atestata în domeniul lucrării supuse 
procedurii de atribuire; 

• 1 persoana responsabila cu controlul tehnic de 
calitate în construcţii, atestat în domeniul lucrării 
supuse procedurii de atribuire; 

 
Personalul de conducere şi de execuţie desemnat de 
ofertant trebuie sa fie personal angajat in firma cu 
contract de muncă valabil la data deschiderii 
ofertelor. 
Cerinţe minime obligatorii:  
 
g.  Dovada certificării condi ţiilor de calitate: 
 
1. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are 
implementat si certificat Sistemul de Management al 
Calitatii – ISO 9001:2001 (in termen de valabilitate la 
data deschiderii documentelor de calificare sau 
echivalentul lui (este obligatorie prezentarea 
certificatului - copie). 
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2. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are 
implementat si certificat standardul de management de 
mediu ISO 14001:2005 (in termen de valabilitate la 
data deschiderii documentelor de calificare) sau 
echivalentul lui (este obligatorie prezentarea 
certificatului- copie). 
 
3.  Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are 
implementat si certificat standardul privind 
managementul sanatatii si securitatii ocupatonale 
OHSAS 18001:2008 sau echivalentul lui (este 
obligatorie prezentarea certificatului- copie ). 
 
4.  Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are 
implementat si certificat standardul privind 
managementul responsabilitatii sociale SA 8000:2001 
(in termen de valabilitate la data deschiderii 
documentelor de calificare) sau echivalentul lui (este 
obligatorie prezentarea certificatului- copie) 
 
5.  Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are 
implementat si certificat standardul privind 
managementul  calitatii ISO 13485:2003 (in termen de 
valabilitate la data deschiderii documentelor de 
calificare) privind proiectarea si executarea 
dispozitivelor medicale (este obligatorie prezentarea 
certificatului- copie). 
 
6.  Executantul instalatiei de gaze medicale va efectua 
testele finale si pe parcursul executiei lucrarii in 
conformitate cu standardul EN ISO 7396–1:2005 si 
HTM 02-01. in acest sens va prezenta modelul 
buletinelor de testare si dovada ca detine echipament 
pentru testare in conformitate cu standardul mentionat  
(modelul buletinelor D1-D17). 
 
7. Executantul instalatiei de gaze medicale are obligatia 
sa foloseasca in cadrul lucrarilor de montaj, tehnologii 
de executie si testare care au la baza proceduri de sudare 
(brazare) omologate in conformitate cu prescriptia 
tehnica ISCIR,  PT CR 7/1:2003 si standardul SR EN 
13134:2002. 
 

8. Executantul lucrarii de gaze medicale va prezenta 
modelul declaratiei de conformitate CE pentru sistemele 
de tevi de gaze medicale, in conformitate cu directiva 
93/42 CEE. La finalul lucrarii acesta va aplica 
obligatoriu instalatiei de gaze medicale marcajul CE in 
conformitate cu directiva 93/42 CEE. 
 
Nota: Nu se accepta ofertantii aflati in curs de 
certificare. 
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Informaţii privind subcontractanţii, dacă 
este cazul 
Solicitat     [X]  
Nesolicitat [ ]                           

Cerinţe minime obligatorii: 
Se solicită completarea formularului 12 G (Declaraţia 
privind partea / părţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi şi specializarea acestora). 
 
Notă: Se prezintă lista subcontractorilor si acordurile de 
subcontractare, precum si specializarea acestora/ 
/autorizare activitate subcontractata, proporţia în care 
contractul de servicii urmează sa fie îndeplinit de către 
subcontractanţi. 
 
În cazul în care nu există subcontractanţi, se va prezenta 
declaraţia cu menţiunea “Nu este cazul” în coloana – 
Denumire subcontractant din tabelul prevăzut în 
Fomularul 12 G. 
 
Nivel maxim acceptat: 
Nu poate fi subcontractată mai mult de 50% din 
valoarea lucrării, sub sancţiunea descalificării 
ofertei în caz contrar. 

Informatii privind asociaţii, (daca este 
cazul): 
Solicitat      [X]        
Nesolicitat  [ ]                           

Cerinţe minime obligatorii: 
În cazul asocierii mai multor operatori economici:  
 - cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea, trebuie să 
fie îndeplinite de fiecare asociat, prezentandu-se in acest 
sens documentele prevazute la cap V.1, V.2 şi V.3. 
- cerinţele privind capacitatea tehnică şi capacitatea 
economico-financiară (V.4, V.5) trebuie să fie 
îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi, 
prezentandu-se in acest sens documentele necesare. 
- se va prezenta acordul de asociere care trebuie să 
conţină cel puţin: 
a) lista tuturor asociaţilor cu datele de identificare ale 
acestora si cu specificarea reprezentantului legal 
b) nominalizarea liderului de asociaţie 
c) clauze privind răspunderea solidară a asociaţilor 
pentru îndeplinirea contractului 
d) clauze în care asociaţii sunt obligaţi să ramână în 
asociaţie pe întreaga durată a contractului, în situaţia în 
care oferta este declarată câştigătoare 
e) clauze privind categoriile de servicii si lucrări care 
vor fi executate de fiecare asociat si valoarea acestora. 
 

V. 6) Indeplinire cerinte minime obligatorii 
 
Ulterior depunerii ofertelor şi deschiderii acestora nu este permisă completarea documentelor 
care dovedesc îndeplinirea cerinţelor de calificare. Oferta depusa de un ofertant care nu 
îndeplineşte/nu prezinta una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în 
documentaţia de atribuire va fi considerată inacceptabilă în conformitate cu prevederile 
art.36 alin.1 lit.b din H.G. nr.925/2006, actualizată şi respinsă în baza art.81 din aceeaşi 
Hotărâre. 
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VI. PREZENTAREA OFERTEI 

VI.2) Limba de redactare a ofertei 

Cerinţe minime obligatorii: 
 
Limba de redactare a ofertei este obligatoriu limba 
română. 
 
Propunerea tehnică, propunerea financiară si 
documentele care le insotesc trebuie sa fie redactate in 
limba română. Documentatia tehnica (pliante, 
prospecte, fişe tehnice, manual de utilizare etc.) si 
documentele emise de institutii/organisme oficiale din 
tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi 
prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie 
insotite de o traducere autorizata in limba română. 
 

VI.3) Perioada de valabilitate a ofertei 

90 de zile de la data deschiderii ofertelor 
 
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă de timp mai 
mică de 90 de zile va fi respinsă. 

 
 
VI.4) Garanţia de participare 
Solicitat     [X] 
Nesolicitat []                           

Cerinţă obligatorie: 
Cuantumul garanţiei de participare: 50.000 lei. 
 
Reducere 50% pentru IMM-uri definite conform Legii 
346 / 2004 republicată. 
 
Dacă societatea participantă la procedura de achiziţie 
este IMM, va prezenta împreună cu garanţia de 
participare şi actul doveditor conform art. 7 din Legea 
nr. 346/2004, actualizată, respectiv Formularul 
„Declaraţie privind încadrarea în categoria 
intreprinderilor mici şi mijlocii” - Anexa 1 la Legea nr. 
346/2004 actualizată. 
 
Garanţia de participare se ataşează de plicul exterior al 
ofertei.  
Nu se acceptă alt mod de constituire a garanţiei de 
participare. 
Observaţie: În cazul în care ofertantul a constituit 
garanţia de participare la procedura de achiziţie publică 
în calitate de IMM (50% din valoarea garanţiei de 
participare) şi nu face dovada că este IMM conform 
aliniatului precedent, oferta va fi respinsă la deschidere. 
Ofertele care nu prezintă dovada garanţiei de 
participare constituită sub forma, in cuantumul şi având 
perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de 
atribuire nu se vor deschide, fiind respinse la 
deschidere ca inacceptabile, în conformitate cu 
prevederile art.36 alin.1, lit.a coroborat cu art.33, 
alin.3, lit.b din H.G. nr.925/2006, actualizată. 
Aceste oferte vor fi returnate cu plicurile interioare 
nedeschise. 
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Modul de constituire a garanţiei de participare: 
- Scrisoare de garanţie bancară (în original) în 
favoarea autorităţii contractante eliberată de o bancă 
din România sau, după caz, de o bancă din străinătate - 
Formularul nr.11 
-Ordin de plată cu condiţia confirmării acestora de 
către banca emitentă până la data deschiderii ofertelor 
în contul IBAN –RO91 TREZ 6215 005X XX00 0320 
– Trezorerie Timişoara; 
 
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare:  
90 de zile de la data  de deschidere a ofertelor. 
 
Garantia de participare se reţine, dacă operatorul 
economic: 

− îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 

− oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie 
garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate 
a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la 
semnarea contractului.  

− oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să 
semneze contractul de achiziţie publică în perioada 
de valabilitate a ofertei. 

 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice Vizitarea amplasamentului lucrarii:  

 
In vederea intocmirii propunerii tehnice ofertantul are 
dreptul sa participe la vizitarea amplasamentului si sa 
examineze  amplasamentul lucrarii si sa obtina toate 
informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii 
ofertei. 
Vizitarea amplasamentului se va solicita in scris de 
catre ofertant, printr-o adresa trimisa pe fax la nr.0356-
433114 sau pe adresa de e-mail 
cosminsergium@yahoo.com. 
Costurile vizitarii santierului vor fi in intregime 
suportate de ofertant.  
 
Ofertantul isi asuma riscul producerii unui eventual 
accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea 
fizica a unei persoane si/sau cu pierderea ori 
deteriorarea proprietatii şi va suporta orice eventuale 
cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii 
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pot fi necesare pentru pregatirea ofertei si pentru 
semnarea contractului de executie a lucrarilor. 
Costurile vizitarii santierului vor fi in intregime 
suportate de ofertant.  
 
Cerinţe minime obligatorii: 
 
Propunerea tehnică va cuprinde: 
I. Propunerea tehnică pentru proiectare - va 

conţine descrierea soluţiei de proiectare 
abordată, prezentată detaliat astfel încât 
autoritatea contractantă să poată analiza modul 
de satisfacere a cerinţelor solicitate in Caietul 
de sarcini. 

II.  Propunerea tehnică pentru executie lucrari 
se va elabora astfel incât aceasta să respecte in 
totalitate cerinţele  prevazute la Secţiunea II - 
Proiectul nr.440/2009 întocmit de SC 
HOSPITAL PROJECT & CONSULTING 
SRL. 

 
Ofertantul va prezenta o descriere a lucrărilor ce se vor 
executa astfel încât să corespundă cu cele prevăzute în 
Caietul de sarcini, respectiv în Proiectul nr.440/2009 
întocmit de SC HOSPITAL PROJECT & 
CONSULTING SRL. 
Propunerea tehnica va conţine o descriere a procesului 
tehnologic de execuţie a lucrărilor şi modul de 
organizare a şantierului. 
 
Se vor prezenta: 
 
1. Fisele tehnice nr. 1÷9 ale utilajelor/echipamente 

tehnologice ofertate insotite de documente 
doveditoare emise de producator. Specificatiile 
tehnice (din Caietul de sarcini – proiect 
nr.440/2009) bifand pe coloana 2 sau 3 (dupa caz) 
conformitatea ofertei sale cu cerintele solicitate 
(coloana 1). In cazul conformitatii cu cerintele 
solicitate, se va indica in mod obligatoriu 
pagina/capitolul/randul si denumirea documentului 
tehnic de prezentare unde se poate regasi si 
identifica aceasta conformitate.  

 
2. Declaratie de conformitate CE pentru 

utilajele/echipamentele tehnologice ofertate 
 
3. Fisele tehnice ale materialelor utilizate sau alte 

documente emise de producator in care sunt 
prezentate caracteristicile tehnice. Se vor evidentia 
si caracteristicile tehnice cu impact asupra 
protectiei mediului si caracteristici care determina 
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costurile de intretinere si mentenanta in exploatare. 
 

4. Termenul de execuţie sub forma de Grafic de executie 
pe categorii de lucrari. Termenul de executie se va 
determina tinand cont de etapele/fazele stabilite in 
proiect, echipa disponibilizata pentru realizarea lucrarii, 
timpul de munca normat, programul posibil de lucru: 
zilnic 08-17 (zile lucrătoare), program in care 
amplasamentul lucrarii va fi eliberat.  

Eliberarea amplasamentului lucrarii se va face 
esalonat/incaperi componente; in locatie se desfasoara 
activitati medicale. 
 
    5.  Garantia lucrarii: minim 2 ani. 
 
Ofertanţii vor fi responsabili pentru examinarea cu 
atenţie a oricărui amendament si/sau clarificari la 
documentaţia de atribuire emis în perioada de ofertare, 
cât şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor privind 
condiţiile şi obligaţiile care pot afecta în orice fel 
valoarea sau natura ofertei. 
 
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, prevalează prevederile 
caietului de sarcini. 
 
În cazul în care ofertantul este câştigător, nici o 
plângere de schimbare a valorii ofertei nu va fi luată în 
considerare pe motivul unor erori sau omisiuni în 
obligaţiile ofertantului. 
 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât 
aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu 
privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie 
publică. 
 
Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate şi 
orice costuri legate de procurarea, transportul, 
depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi 
echipamentele necesare realizarii obiectului 
contractului, conform cerinţelor impuse prin Caietul de 
sarcini, respectiv Proiectul nr.440/2009 întocmit de SC 
HOSPITAL PROJECT&CONSULTING SRL. 
 
Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei şi 
euro, preţul în lei va rămâne ferm pe perioada de 
derulare a contractului. 
 
Cursul de schimb utilizat pentru determinarea 
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echivalentei leu/euro este cel comunicat de BNR la data 
de 11.08.2010. 
 
Preţul exprimat în euro se va utiliza în scopul 
monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor 
de achiziţie publică. 
 
Cerinţe obligatorii:  
Prezentarea şi completarea: formularului 10C   
(Formularul de ofertă) şi a anexei - centralizator de 
preturi. 
Solicitat [X]                             Nesolicitat [ ] 
 
Notă. 
 - Valoarea ofertei va include valoarea proiectarii si 
valoarea de executie prezentată sub formă de devize 
cuprinzând toate cheltuielile necesare pentru 
îndeplinirea contractului, ţinând cont de cerinţele 
prevăzute în Caietul de sarcini, respectiv în Proiectul 
nr.440/2009 întocmit de SC HOSPITAL 
PROJECT&CONSULTING SRL. 
 
Cerinţe obligatorii:  
Se vor completa formularele: 
F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv. 
F2-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, 
pe obiecte. 
F3-Lista cu cantităţi de lucrări pe cateogrii de lucrări. 
       C6 – Lista consumurilor de resurse materiale; 
       C7 – Lista consumurilor cu mana de lucru; 
       C8 – Lista consumurilor de ore de functionare a 
utilajelor de constructii; 
        C9 – Lista consumurilor privind transporturile 
F4-Lista cu cantităţile de utilaje şi echipamente 
tehnologice, inclusiv dotări ; 
F5-Fişa tehnică nr. (Se completează pentru fiecare 
utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)  
F6 –Graficul general de realizare a investiţiei publice. 
 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 

1) Ofertele vor fi depuse la adresa autorităţii 
contractante: 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara 
(SCJUT), B-dul Prof.dr.Iosif Bulbuca, nr. 10, 
Timişoara, Registratură. 

2) Denumirea compartimentului / serviciului care 
înregistrează: Registratură. 
3) Modul de prezentare a ofertei: 

Oferta se va prezenta într-un plic exterior marcat cu: 
���� denumirea şi obiectul cererii de oferte; 
���� denumirea şi adresa autorităţii contractante; 
���� inscripţia „A nu se deschide înainte de 18.08.2010, 

ora 1200” precum şi denumirea contractului de 
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execuţie de lucrări. 
    În plicul exterior se va introduce: 
���� dovada garanţiei de participare însoţită de 

declaraţia privind încadrarea în categoria 
intreprinderilor mici şi mijlocii  (daca este cazul); 

� Formularul 12C – Declaraţie privind calitatea de 
participant la procedura: 
� Împuternicirea reprezentantului operatorului 
economic, prezent la deschidere; 
���� 2 plicuri – ORIGINAL şi COPIE. 
    Cele 2 plicuri ORIGINAL şi COPIE  vor fi 

marcate fiecare cu: 
���� denumirea şi obiectul cererei de oferte; 
���� numele şi adresa autorităţii contractante, 
���� numele ofertantului; 
���� denumirea plicului respectiv; 
şi vor conţine fiecare 3 plicuri, marcate 
corespunzator: 
a) „Documente de calificare” (se vor 

introduce într-un plic) 
b) „Propunerea tehnică” (se va introduce 

într-un plic) 
c) „Propunerea financiară” (se va introduce într-un 
plic) 

În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii, 
va prevala originalul. 
Ofertantul va numerota, va semna şi va ştampila fiecare 
pagină a ofertei depuse şi a documentelor care însoţesc 
oferta; 
Ofertantul va anexa un opis al documentelor  
prezentate. 
 
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. 
 
Daca plicul exterior nu este marcat conform 
prevederilor sau plicurile interioare nu sunt sigilate, 
autoritatea contractanta nu isi asuma nici o 
responsabilitate pentru ratacirea ofertei sau nu va fi 
raspunzatoare pentru o eventuala incalcare a 
confidentialitatii asupra continutului ofertei. 
 
NOTA:  
La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte 
toate instrucţiunile, formularele, caietul de sarcini, 
Proiectul nr.440/2009 întocmit de SC HOSPITAL 
PROJECT&CONSULTING SRL, prevederile 
contractuale cuprinse în această documentaţie de 
atribuire. 
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Transmiterea unei oferte care nu conţine toate 
informaţiile şi documentele cerute, până la termenul 
limită specificat de depunere a ofertelor, va putea duce 
la respingerea acesteia. 

VI.7) Data şi ora limită de depunere a 
ofertelor 

18.08.2010, ora 11,00 
Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare de 
ofertele depuse la altă adresă decât cea specificată. 
 Ofertele prezentate după data şi ora limită vor fi 
declarate oferte întârziate şi se vor returna nedeschise. 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Modificarea şi retragerea ofertei se poate face doar cu o 
solicitare prealabilă şi numai înainte de data şi ora 
limită de depunere a ofertei. 
Pentru a fi considerate parte a candidaturii/ofertei, 
modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe 
plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi 
inscripţia "MODIFICĂRI”. 

VI.9) Deschiderea ofertelor 

Ofertele vor fi deschise în şedinţa de deschidere la 
sediul SCJUT. 
Documentaţia de atribuire se obţine de pe site-ul 
www.e-licitaţie.ro (S.E.A.P). 
 
Obs. 
Toate răspunsurile de clarificări, amendamente vor fi 
publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro (S.E.A.P.). 
 
Pot participa reprezentaţi ai firmelor participante, 
nominalizaţi pe bază de împuternicire privind calitatea 
de participant la procedură conform formularului 
nr.12C (model anexat). 
 
Nota: Toate documentele solicitate se vor prezenta 
impreuna cu oferta. Nu este permisă completarea de 
documente ulterior sedintei de deschidere.  
 

VI.10. Data, ora şi locul deschiderii 
ofertelor:  

18.08.2010, ora 1200 – B-dul Prof.dr. Iosif Bulbuca, 
nr.10 – sediul S.C.J.U.T. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 
VII.1) În mod exclusiv, preţul cel mai scăzut                       [ X ] 
 
VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic    [  ]     
 
 

 
Obs. 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. 
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VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ÎNCHEIEREA ACORDULUI CADRU 

VII.1).Ajustarea pretului contractului 
Da [ ]            Nu [X] 
Pretul contractului de achizitie publica, este 
ferm, nu se actualizeaza si nu se revizuieste. 

VIII.2) Garanţia de bună execuţie a 
contractului 
Da [X]            Nu [ ] 

În cuantum de 5% din valoarea contractului fără 
TVA conform formularului nr.19 (model anexat) 
Reducere 50% pentru IMM-uri definite conform 
Legii 346 / 2004 republicată. 
Garanţia de bună execuţie trebuie constituită în 
termen de maximum 15 zile de la data semnării 
contractului de către ambele părţi. 

 
IX. OBSERVATII 
1. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire, potrivit art 170 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. 
2. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă, potrivit art 171 din OUG 34/2006, cu 
completarile si modificarile ulterioare. 

 
 
 
Director Financiar-Contabil                  Întocmit, 
   Ing.ec. Maria Saracan      ing.Muntean Cosmin-Sergiu
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SECŢIUNEA II - CAIET DE SARCINI 
 
 
 
Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini si Proiectul nr.440/2009 intocmit de S.C. HOSPITAL 
PROJECT&CONSULTING SRL fac parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de 
achizitie publica şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică. 
Cerinţele precizate în Caietul de Sarcini si Proiectul nr.440/2009 intocmit de S.C. HOSPITAL 
PROJECT&CONSULTING SRL sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, 
care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care 
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul 
de Sarcini, respectiv din Proiectul nr.440/2009 intocmit de S.C. HOSPITAL 
PROJECT&CONSULTING SRL. 
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SECŢIUNEA III 
 
 
Secţiunea III 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 permită comisiei de evaluare examinarea şi 
evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 
Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică, are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 
secţiuni completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
 
Următoarele formulare trebuie completate şi prezentate în limba română, sau traduse şi legalizate în 
limba română: 
 
 
 
Formularul 12A (Declaraţia privind eligibilitatea) 
Formularul 12B (Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile articolului 181 din O.U.G.nr.34/2006, 
actualizată) 
Formularul 11 (Scrisoare de garanţie bancară de participare) 
Formularul 12C (Declaraţia privind calitatea de  participant la procedură) 
Formularul 3 – Cash Flow pentru a demostra capacitatea de sustinerea a executiei lucrarilor conform 
graficului de executie 
Formularul 4 – Fişa privind experienta similara în executarea lucrărilor de construcţii 
Formularul 10C  (Formularul de ofertă) 
ANEXA la Formularul 10C (Centralizatorul de preturi) 
F1-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv. 
F2-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte. 
F3-Lista cu cantităţi de lucrări pe cateogrii de lucrări. 
F4-Lista cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări ; 
F5-Fişa tehnică nr. (Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)  
F6 –Graficul general de realizare a investiţiei publice. 
Formularul 1 (Informaţii generale) 
Formulraul 12 F (Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani) 
Formularul 12 H (Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice pe care operatorul 
economic le disponibilizează pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de execuţie de lucrări) 
Formularul 12 I (Declaraţia privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de 
conducere) 
Formularul 19 (Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie) 
Formularul 12G (Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi 
şi specializarea acestora ) 
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            Formular nr. 12A 
 
      Operator economic 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută la 
art. 180 din Ordonanta 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
     Data completării .............        Operator economic, 
                                             ................................ 
                                                  (semnatura autorizata) 
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          Formular nr. 12B 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 
    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi 
codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii 
contractante), declar pe propria răspundere ca: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 
    c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată .................; 
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
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Formular nr. 11 
BANCA 
         .................. 
         (denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publica 
 
    Către ....................................................... 
          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de 
achiziţie publica), noi ................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la 
.................................................. (adresa băncii), ne obligam fata de ....................................... (denumirea 
autorităţii contractante) sa plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă 
şi fără ca aceasta sa aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca în cererea sa, 
autoritatea contractantă sa specifice ca suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia 
sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
    a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a 
constituit garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a 
refuzat sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
    Prezenta garanţie este valabilă pana la data de .......................................... . 
 
    Parafată de Banca ................ (semnatura autorizata) în ziua .... luna .... anul .... . 
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         Formular nr. 12C 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
    1. Subsemnatul__________________, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează 
procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la 
data de ....... (zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi 
depun oferta: 
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
    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 publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
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, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 

                                             (semnatura autorizata)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 
FORMULARUL 3 

 

CASH FLOW  PENTRU A DEMOSTRA CAPACITATEA DE SUSTINEREA A EXECU TIEI 
LUCRARILOR CONFORM GRAFICULUI DE EXECUTIE 

 

Nr 
crt Intr ări de fonduri Ieşiri de fonduri Diferenţe 

 Denumire sursă Valoare (lei) Denumire destinaţie Valoare (lei)  
0 1 2 3 4 5=2-4 

Luna 1 
1      
2      
…      
n      
Luna 2 
1      
2      
…      
n      
Luna 3 
1      
2      
…      
n      
Luna 4 
1      
2      
…      
n      
Luna 5 
1      
2      
…      
n      
 

Operator economic, 
      _________________ 

(semnatura autorizată) 
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FORMULARUL 4 
 
OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT) 
  ______________________________ 
                    (denumirea/numele) 
 

FIŞA PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA ÎN EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCŢII *) 

 
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                       exprimata 
                                                                           in care s-a incheiat                      in echivalent 
                                                                                   contractul                                 euro*1) 
a) initiala (la data semnarii contractului):               ____________                      ____________ 
b) finala (la data finalizarii contractului):                ____________                      ____________ 
 
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 
 
6. Durata de executie a lucrarii (luni) 
    a) contractata-termen PIF: 

    b) efectiv realizata-PIF: 
    c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte 
aditionale incheiate cu beneficiarul: 
 
7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 
 
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: 
 
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similara, cu 
referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de 
lucrari prevazute in contract: 

 
Operator economic, 

      _________________ 
(semnatura autorizată) 
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Formular  10C  
Operator economic. ....... 
(denumirea/numele)........... 
 
    

FORMULAR DE OFERTA 
   Catre ............................. 

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

 
 

Preţul ofertei TVA 
Denumire 

[LEI] [EURO] [LEI] [EURO] 
Întocmire documentatie 
tehnica (PT + DE)  

 
 

  

Executie lucrari de 
modernizare a Clinicii de 
Anestezie-Terapie Intensivă 

    

Valoare totală   
 

  
 
 
Valoarea ofertei va include valoarea proiectarii si valoarea de executie prezentată sub formă de devize 
cuprinzând toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea contractului, ţinând cont de cerinţele 
prevăzute în Caietul de sarcini, respectiv în Proiectul nr.440/2009 întocmit de SC HOSPITAL 
PROJECT&CONSULTING SRL. 

 
Operator economic, 

                                                   ................................ 
                                                       (semnatura autorizata) 
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            FORMULARUL F1 
 
Obiectiv       Proiectant 
……………………..     ………………………. 
(denumirea)       (denumirea)   

 
CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

 
 

Valoarea 
cheltuielilor/obiect, 

exclusiv TVA 
Din care C+M 

Nr. 
crt. 

Nr. cap./ 
subcap. 
deviz 
general 

Denumirea capitolelor de 
cheltuieli 

Mii lei Mii euro*) Mii lei Mii euro*) 
0 1 2 3 4 5 6 

1 1.2 
Amenajarea terenului 
1.1. ............. 

    

2 1.3 

Amenajari pentru protectia 
mediului si aducerea la 
starea initiala 
2.1. ............. 

    

3 2 Realizarea utilitatilor 
necesare obiectivului 
3.1. ......... 

    

4 3.1 Studii de teren 
4.1. ....... 

    

5 3.3 Proiectare (numai in cazul 
in care obiectivul se 
realizeaza in sistemul 
"design & build") 

    

6 4 Investitia de baza 
6.1. Obiect 01 ..... 

    

7 5.1 Organizare de santier 
7.1 ...... 

    

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):   …Mii lei .Mii euro*) …Mii lei .....Mii euro*) 
  Taxa pe valoarea adaugata ... mii lei ... mii lei 

  TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): ... mii lei ... mii lei 
 
*) Cursul de referinta = ........ lei/euro, din data de ............. . 
 

     Proiectant, 
............................. 
(semnatura autorizata) 

PRECIZARE: 
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea 
structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat 
proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii 
coloanelor 0-2 revine ofertantului. 
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           FORMULARUL F2  
     
       OBIECTIV                                                   PROIECTANT 
......................                                        ...................... 
     (denumirea)                                                  (denumirea) 
  

    CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte  

     
 
┌────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ 
│    │Nr. cap./ │                                         │  Valoarea, exclusiv TVA  │ 
│Nr. │ subcap  │         Cheltuieli pe categoria         ├───────────┬──────────────┤ 
│crt. │  deviz  │               de lucr ări                │  Mii lei  │  Mii euro*)  │ 
│    │pe obiect │                                         │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 0  │    1    │                    2                    │     3     │      4       │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 1  │    I    │Lucr ări de construc ţii                   │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 2  │    1    │Terasamente                              │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 3  │    2    │Construc ţii                              │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 4  │    3    │Izola ţii                                 │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 5  │    4    │Instala ţii electrice                     │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 6  │    5    │Instala ţii sanitare                      │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 7  │    6    │Instala ţii de înc ălzire, ................ │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 8  │    7    │Instala ţii de alimentare cu gaze naturale │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 9  │    8    │Instala ţii de comunica ţii                │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │.................                        │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│    │         │Total I                                  │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   II    │Montaj utilaje şi echipamente tehnologice │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │.................                        │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│    │         │Total II                                 │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   III   │Procurare                                │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │Utilaje şi echipamente tehnologice       │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │Utilaje şi echipamente de transport      │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │Dot ări                                   │           │              │ 
├────┼─────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│    │         │Total III                                │           │              │ 
├────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│             TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):              │... mii lei │... mii euro*) │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│               Taxa pe valoarea ad ăugat ă                │... mii lei │      -       │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤ 
│                     TOTAL VALOARE:                     │... mii lei │      -       │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┘ 
  

   *) Cursul de referinţă = ................ lei/euro, din data de ........... .  
 

    Proiectant, 
............................. 

(semnătură autorizată)  
    PRECIZARE:  
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Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrări are ca 
obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării 
coloanelor 0-2 revine ofertantului.  
             FORMULARUL F3  
     
 
       OBIECTIV                                                    PROIECTANT 
......................                                        ...................... 
     (denumirea)                                                  (denumirea) 
  

LISTA 
cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări  

 
    Obiectul .....................  
    Categoria de lucrări ..................  
┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┐ 
│    │                    │    │         │Pretul unitar │         │        │        │         │           │ 
│    │                    │    │         │a) materiale │         │        │        │         │           │ 
│Nr. │Capitolul de lucrari │U.M. │Cantitate │ b) manopera │    M    │   m    │   U    │    t    │   Total   │ 
│crt. │                    │    │         │  c) utilaj  │Materiale │Manopera │ Utilaj │Transport │  (3 x 4)  │ 
│    │                    │    │         │d) transport │(3 x 4a) │(3 x 4b) │(3 x 4c) │(3 x 4d) │           │ 
│    │                    │    │         │............ │         │        │        │         │           │ 
│    │                    │    │         │    Total    │         │        │        │         │           │ 
│    │                    │    │         │ a)+b)+c)+d) │         │        │        │         │           │ 
├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────┤ 
│            SECTIUNE TEHNICA            │                      SECTIUNE FINANCIARA                      │ 
├────┬────────────────────┬───- ┬─────────┼─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┤ 
│ 0  │         1          │ 2  │    3    │      4      │    5    │   6    │   7    │    8    │     9     │ 
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│ 1  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │1.1. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │1.2. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│ 2  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │2.1 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │2.2 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│.... │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
├────┴────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│Cheltuieli directe                                    │    M    │   m    │   U    │    t    │     T     │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│Alte cheltuieli directe:                              │         │        │        │         │           │ 
│- CAS                                                 │         │        │        │         │           │ 
│- somaj                                               │         │        │        │         │           │ 
│- fond de risc                                        │         │        │        │         │           │ 
│- alte cheltuieli conform prevederilor                │         │        │        │         │           │ 
│  legale, nominalizate:                               │         │        │        │         │           │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤ 
│              TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:               │   M(0)  │   m(0 ) │   U(0) │   t(0)  │    T(0)   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼───────────┤ 
│Cheltuieli indirecte = T(0) x %                                                             │    I(0)   │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│Profit = [T(0) + I(0)] x %                                                                  │    P(0)   │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│                                       TOTAL GENERA L:                                       │   V(0)    │ 
│                                                                                            │T(0) +I(0) │ 
│                                                                                            │ + P(0)    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 
 
 

Proiectant, 
................................ 
(semnătură autorizată)  

 
    PRECIZĂRI:  
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, 
responsabilitatea completării coloanelor 0-3 revine ofertantului.  
   1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:  
    M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor 
calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea 
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acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale, comisioane 
vamale etc.);  
    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei 
muncitorilor direct productivi;  
    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea rezultată 
din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător 
funcţionării;  
    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:  
   a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. de la 
producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de 
punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;  
   b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;  
   c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte 
(transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări).  
   2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, atât în secţiunea 
tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, 
în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare, precizând şi condiţiile de livrare.  
    Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în 
valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor.  
   3. Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru 
executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii.  
   4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii 
provizorii OS (organizare de şantier).  
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    FORMULARUL F4  
     
 
             OBIECTIV                                     PROIECTANT 
...................................           ....................................... 
            (denumirea)                                    (denumirea) 
  
 

    LISTA 
cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări  

     
 

┌────┬──────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐ 
│    │                  │    │             │   Valoarea   │ Furnizorul  │                           │ 
│Nr. │    Denumirea     │U.M. │Pretul unitar │(exclusiv TVA) │ (denumire,  │   Fi şa tehnic ă ata şat ă    │ 
│crt. │                  │    │- lei/U.M. - │ - mii lei -  │   adres ă,   │                           │ 
│    │                  │    │             │   (3 x 4)    │telefon, fax) │                           │ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│ 0  │        1         │ 2  │      3      │      4       │      5      │             6             │ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│ 1  │Obiect 01         │    │             │              │             │                           │ 
│    ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │a) ............... │    │             │              │             │Fi şa tehnic ă nr. .......... │ 
│    ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │b) ............... │    │             │              │             │Fi şa tehnic ă nr. .......... │ 
│    ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │.................. │    │             │              │             │Fi şa tehnic ă nr. .......... │ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│ 2  │Obiect 02         │    │             │              │             │                           │ 
│    ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │a) ............... │    │             │              │             │Fi şa tehnic ă nr. .......... │ 
│    ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │b) ............... │    │             │              │             │Fi şa tehnic ă nr. .......... │ 
│    ├──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │.................. │    │             │              │             │Fi şa tehnic ă nr. .......... │ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│... │.................. │    │             │              │             │Fi şa tehnic ă nr. .......... │ 
├────┴──────────────────┴────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┴───────────────────────────┘ 
│                            │  Mii lei:   │              │ 
│          TOTAL:            ├─────────────┼──────────────┤ 
│                            │   Euro*):   │              │ 
└────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘ 
  
 

   *) Cursul de referinţă = ....... lei/euro, din data de .................... .  
 

Proiectant, 
........................ 
(semnătură autorizată)  

 
    PRECIZARE:  
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 şi 6; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, 
responsabilitatea completării coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului.  
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    FORMULARUL F5  
     
 
            OBIECTIV                                          PROIECTANT 
................................                    ................................ 
          (denumirea)                                        (denumirea) 
  
 

    FIŞA TEHNICĂ Nr. ........ 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament 

tehnologic, dotări etc.)  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)  
     
 

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┐ 
│Nr. │              Specifica ţii tehnice impuse              │Coresponden ţa propunerii tehnice │          │ 
│crt. │                prin Caietul de sarcini                │cu specifica ţiile tehnice impuse │Produc ător │ 
│    │                                                       │    prin Caietul de sarcini     │          │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 0  │                           1                           │               2                │    3     │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 1  │Parametrii tehnici şi func ţionali                      │                                │          │ 
│    │................................................... .... │                                │          │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 2  │Specifica ţii de performan ţă şi condi ţii privind        │                                │          │ 
│    │siguran ţa în exploatare                                │                                │          │ 
│    │................................................... .... │                                │          │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 3  │Condi ţii privind conformitatea cu standardele relevante │                                │          │ 
│    │................................................... .... │                                │          │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 4  │Condi ţii de garan ţie şi postgaran ţie                   │                                │          │ 
│    │................................................... .... │                                │          │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ 5  │Alte condi ţii cu caracter tehnic                       │                                │          │ 
│    │................................................... .... │                                │          │ 
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┘ 
  
 

    Proiectant, 
.............................. 

(semnătură autorizată)  
 
    PRECIZARE:  
    Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de 
lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, 
responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.  
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    FORMULARUL F6  
     
 
              OBIECTIV                                        PROIECTANT 
.....................................              ................................... 
             (denumirea)                                     (denumirea) 
  
 

    GRAFICUL GENERAL 
de realizare a investiţiei publice  

     
 

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┐ 
│    │                                           │     Anul 1      │ ... │Anul n │ 
│    │                                           ├─────────────────┴─────┴──────┤ 
│Nr. │           Denumirea obiectului            │             Luna             │ 
│crt. │                                           ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤ 
│    │                                           │  1  │  2  │  3  │ ... │  n   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ I  │ Organizare de şantier                     │     │     │     │     │      │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 1  │ Obiect 01                                 │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucr ări:                     │     │     │     │     │      │ 
│    │ .......................................... │     │     │     │     │      │ 
│    │ .......................................... │     │     │     │     │      │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ 2  │ Obiect 02                                 │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucr ări:                     │     │     │     │     │      │ 
│    │ .......................................... │     │     │     │     │      │ 
│    │ .......................................... │     │     │     │     │      │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ 
│... │ Obiect ...                                │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucr ări:                     │     │     │     │     │      │ 
│    │ .......................................... │     │     │     │     │      │ 
│    │ .......................................... │     │     │     │     │      │ 
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 
  
 

    Proiectant, 
................................. 

(semnătură autorizată)  
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FORMULARUL 1 
 
         Operator economic 
    _____________________ 
         (denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE OFERTANT 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________ 
                                                         (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6.Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________________________ 

 (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
_______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
 
8. Principala piata a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
______________________________________________________________________ 
                                  Cifra de afaceri anuala                               Cifra de afaceri anuala 
Anul                               la 31 decembrie                                          la 31 decembrie 
                                            (mii lei)                                                 (echivalent euro) 
______________________________________________________________________ 
 2009 
______________________________________________________________________ 
 2008 
______________________________________________________________________ 
 2007 
______________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
 
Operator economic, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 12F                                                                                                                                                         
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............. (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 
 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/ 
numele 
Achizitorului/ 
clientului 
Adresa 

Calitatea 
executantului 
*) 

Preţul total 
al 
contractului 

Procent 
executat 
(%) 

Cantitatea 
(U.M.) 

Perioada de 
derulare a 
contractului 
**) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

...         

         

 
 
                                               Operator economic, 
                                                 ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
_____________ 
 
    *) 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 contractului. 
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FORMULAR 12H 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A 
CONTRACTULUI DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI 
 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile 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 
................................................................................. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
       (denumirea si adresa autorităţii contractante) 
în legatură cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................................. 
             (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 
 
                   
       Operator economic, 
                                    ………… …………… 
                                                                                     (semnatura autorizată)



 

  

 
 

 
LISTA 

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 
 
 
 
 

Forma de deţinere Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      

2.      

 
 
      
  
                  
   Operator economic, 
           ………………………. 
                                   (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
FORMULAR 12I 

OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 
     (denumirea/numele) 
 
 
DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI 
AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................................., declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de 
mai jos 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...................................................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                   
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………… 
                                                                          (se precizează data expirării  perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil 
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completării ...................... 
 
             Operator economic, 
                  ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

             Formular nr. 19 
 
        Banca 
   ............................ 
        (denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNA EXECUŢIE 
 
     Către ........................................................... 
            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 
 
    Cu privire la contractul de achiziţie publica .................... (denumirea contractului), încheiat între 
......................, în calitate de contractant, şi ........................, în calitate de achizitor, ne obligam prin 
prezenta sa plătim în favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ..................., reprezentând 
..............% din valoarea contractului respectiv, orice suma cerută de acesta la prima sa cerere însoţită 
de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 
acestea prevăzute în contractul de achiziţie publica mai sus menţionat. 
    Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio alta formalitate suplimentară din partea 
achizitorului sau a contractantului. 
    Prezenta garanţie este valabilă pana la data de ............................ 
    În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a 
garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, 
se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie isi pierde 
valabilitatea. 
 
    Parafată de Banca ............ în ziua .......... luna .......... anul ......... 
 
                      (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

FORMULAR 12G 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  
 
 
 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................,  
                                 (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 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 autoritaţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………. 
      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
Nr.crt. Denumire subcontractant Partea / Părţile din contract ce 

urmează a fi subcontractate 
Acord subcontractor cu 
specimen de semnătură 

    
    
    
 
            
 
            Operator, 

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



 

  

Secţiunea IV – Propunere de contract    
CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI  

Nr. ________/______________ 
 
 
In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea Contractelor de 
achizitie publica, a Contractelor de concesiune de lucrari publice si a Contractelor de concesiune de 
servicii, s-a incheiat prezentul Contract de lucrari, intre 
 

1.PARTILE CONTRACTULUI 
SPITALUL CLINIC JUDE ŢEAN DE URGENŢA cu sediul in Timişoara str.Dr. I Bulbuca nr.10  
CIF 4663448, telefon 0256/48.97.04, fax.0356/43.32.13, cont  deschis la Trezoreria .Timişoara 
nr.RO62 TREZ 6215 041X XX00 0497 reprezentată prin Manager-Asist.Univ.dr. Nodiţi Gheorghe, 
numit in cele ce urmează “ACHIZITOR”   
şi 
__________________, localitate ______, adresa_________ nr. ___, telefon/fax: ______________, 
cod fiscal CUI _________, cont IBAN __________, reprezentata prin 
______________________________,  numit in cele ce urmează “ EXECUTANT”,  
a intervenit urmatorul contract. 
 

2.OBIECTUL CONTRACTULUI. 
2.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute si să finalizeze obiectivul de investitii - 
Modernizarea Clinicii Anestezie – Terapie Intensivă II, P.T. + execuţie în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
2.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru 
lucrările prevăzute la 2.1.  
 

3. PREŢUL CONTRACTULUI  
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 
..................................... lei fără TVA, respectiv  .........euro, la care se adaugă T.V.A. ................... lei. 
 

4. DURATA CONTRACTULUI. 
4.1. Durata prezentului contract este de 8 luni de zile de la data intrării acestuia în vigoare. 
4.2. Prezentul contract produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a 
lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie. 
 

5. DEFINIŢII. 
5.1.  în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de Achizitor , şi un Executant de lucrări, în calitate de 
Executant; 

b) Achizitor  şi Executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul 
contract; 

c)  preţul contractului  - preţul plătibil Executantului de către Achizitor în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract; 

d)  standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în propunerea tehnică; 

e)  amplasamentul lucrării  - locul în care Executantul execută lucrarea; 
f)  for ţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea   
evenimente:   războaie, revoluţii, incendii, inundaţii  sau  orice  alte  catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 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 dintre părţi. 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
h) valoare neonorată - valoare aferentă produselor nelivrate în termen. 
 

6. APLICABILITATE. 
6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. 
 

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI. 
7.1.  Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract. 
7.2.  Documentele prezentului contract sunt: 

a) caietul de sarcini, respectiv Proiectul nr.440/2009 întocmit de SC Hospital Project&Consulting 
SRL; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară (devizele ofertă); 
c) graficul de execuţie 
d) alte anexe la contract. 

Alte documente ce fac parte din contract 
(se enumeră şi alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului, având în vedere şi 
dispoziţiile art.95 din HG nr.925/2006.) 
- lista subcontractanţilor, 
- contractele de asociere; 
- instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie; 
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ 
 
   8. EXECUTAREA CONTRACTULUI  
8.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.  
8.2. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de execuţie, parte integrantă din 
prezentul contract. 
8.3. Termenul de prestare a proiectului tehnic este de 45 de zile lucrătoare conform Caietului de 
sarcini. 
 

9. CARACTERUL CONFIDEN ŢIAL AL CONTRACTULUI. 
9.1.  (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
        (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului. 
9.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 
la contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă;  
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire;  
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI. 
10.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea contractului 
exclusiv TVA, adică ____________ lei exclusiv TVA şi se constituie prin virări succesive din 
facturile parţiale de plată, în contul de garanţii deschis de Executant, la dispoziţia Achizitorului în 
termen de 15 zile de la semnarea contractului. 



 

  

Suma iniţială care se virează de contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul 
contractului, respectiv ________lei. 
10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie Achizitorul are obligaţia de a 
notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
10.3. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va efectua astfel: 

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

• 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului-verbal de recepţie finala. 

10.4. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de buna execuţie a contractului. 
 

11. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI. 
 

11.1. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
 
11.1.1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv 
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă 
socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
11.1.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare 
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
11.1.3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 
celor legate de securitatea muncii. 
11.1.4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi 
uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara 
programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii: 

a) se specifică altfel în contract 
b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul; 
c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau 

pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de 
achizitor.  
11.1.5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru 
fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a 
acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe 
parcursul tuturor etapelor contractului. 
  
11.2. Facilităţi pentru personal şi for ţa de muncă  
11.2.1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile 
sociale pentru personalul său.  
11.2.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în 
nicio structură care face parte din lucrările permanente. 
 
11.3. Sănătatea şi securitatea muncii 
11.3.1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea 
accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să 
aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
11.3.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
11.3.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de 
către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 



 

  

(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 
precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
11.3.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, 
evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă pe raza căruia s-a produs.  
11.3.5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 
11.3.6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
 
11.4 Personalul şi echipamentul 
11.4.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare 
realizarii contractului. 
11.4.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie 
înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care: 
 a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
 b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
 c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
 d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 
11.4.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de 
personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier  
 
11.5. Obligaţiile executantului privind proiectarea 
11.5.1. Executantul are obligaţia de a intocmi documentatiile tehnice pentru executia lucrarilor ce fac 
obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund 
cerinţelor menţionate în specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini, respectiv Proiectul nr.440/2009 
întocmit de S.C. HOSPITAL PROJECT&CONSULTING SRL. 

11.5.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea 
necesară pentru proiectare.  

11.5.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la 
discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul 
derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.  

11.5.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are obligaţia de a 
asigura elaborarea şi finalizarea tuturor documentatiilor tehnice necesare cu excepţia celor pentru 
care achizitorul asigură integral proiectarea necesara. 
11.5.5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din 
specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat 
la baza încheierii prezentului contract. 
11.5.6. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor 
respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un 
standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de 
verificator de proiecte.  
11.5.7. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare 
îndeplinirii obiectului prezentului contract. 

11.5.8. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi 
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu 
înconjurător . 

11.5.9. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei 
aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va 
transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 



 

  

11.5.10. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana 
autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului. 

 
11.6. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  
 
11.6.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
11.6.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de 
şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
11.6.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
11.6.4. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în 
anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, 
desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le 
întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
11.6.5. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră 
că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în 
scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 
excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 
cheltuiala achizitorului. 
11.6.6. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un 
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de 
a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă. 
 (2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, 
discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala 
executantului. 

11.6.7. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi 
onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate 
neîndeplinirii acestor obligaţii.  
11.6.8. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 
11.6.9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

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

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

 c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale 
privind protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns 



 

  

provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori 
generaţi de metodele sale de lucru. 

11.6.10. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina 
sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru 
remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor. 
11.6.11. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
11.6.12.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare. 

      (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
11.6.13. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 2 ani de la recepţia lucrării ca urmare a nerespectării proiectelor 
şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
11.6.14.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) 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 execuţia lucrărilor sau încorporate 
în acestea; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

11.6.15. (1) Executantul are obligaţia de a respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică 
personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă 
socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

 (2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor 
referitoare la securitatea muncii. 

(3) Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei 
de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
11.6.16. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări 
c) proces-verbal de recepţie; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

11.6.17.  Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un 
consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 
� aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor 

pentru executarea contractului; 
� aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de 

executant pentru toţi membrii asocierii; şi 
� executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 

achizitorului 
 
 
 



 

  

12. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI. 
12.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Executantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele: 

a) aprobările emise de autorităţiile în drept care permit efectuarea lucrărilor; 
b) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;  
c) suprafeţele necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
şantierului 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 
12.2.  Achizitorul  are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 
5 zile de la notificarea Executantului. 
12.3. Achizitorul  este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate Executantului, precum şi de dispoziţiile şi livr ările sale. 

 
13. INTOCMIRE PROIECT. INTARZIERI  
13.1. Executantul are obligaţia de a elabora documentaţia tehnica  aferenta (proiect tehnic, detalii de 
execuţie) pentru obiectivul – „Modernizarea Clinicii Anestezie – Terapie Intensivă II, P.T. + 
execuţie”  în termen de 45 zile lucrătoare. 
13.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
13.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate 
în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  
a)orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către executant, 

îl îndreptăţesc 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.  
13.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie 
prevăzut la art.8, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea 
datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional. 
13.5 - 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 
executantului. 
 
14. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
14.1. Instalarea şantierului  
14.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie 
pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu 
sunt suficiente. 
14.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei 
publice. 
14.1.3. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţie. 
 
14.2. Securitatea şi igiena şantierului  
14.2.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  



 

  

14.2.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
14.2.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
14.2.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 
panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la 
nevoie păzite. 
14.2.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier 
destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, 
dacă complexitatea şantierului o justifică.  
14.2.6. Toate măsurile de securitate şi igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
14.2.7. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca 
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile 
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
14.2.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
14.2.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 
responsabilităţi.  
14.2.10. Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de 
intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
14.2.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor 
constatate.  
 
14.3. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
 
14.3.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în 
special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină 
în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
14.3.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca 
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile 
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
14.3.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
14.3.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi 
executantul.  
 
14.4. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 
14.4.1. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, 
intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al 
deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor. 
14.4.2. Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care 
le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale. 
14.4.3. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, 
transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac 
obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale. 
14.4.4. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare. 
14.4.5. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care 
le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale. 
14.4.6. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări . 
14.4.7. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie 
pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.  
 
15. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCR ĂRILOR   
15.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului în acest sens din partea Achizitorului. 



 

  

15.2. Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie 
şi să fie terminate la data stabilită. 
15.3. Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, dacă este cazul, data începerii efective a lucrărilor. 
15.4. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de 
a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest 
scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea Executantului sau, dacă este cazul, a 
altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Achizitorului.  
         (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului  la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
15.5. (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în ofertă; verificările şi 
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei 
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa / anexele la contract. 
          (2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei 
aferente acestora, revine Executantului. 
          (3) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor  pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Executant, dacă se dovedeşte ca materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar Achizitorul  va suporta aceste cheltuieli. 
15.6. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a 
materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. 
15.7. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă 
calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi 
echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele 
europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului. 
15.8. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
Achizitorului. 
          (2) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorului , ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 
          (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia 
Achizitorului , şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul. 
 
16. FINALIZAREA ŞI RECEPŢIA DOCUMENTA ŢIEI TEHNICE 
16.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, 
conform termenelor prevăzute la art.8 din prezentul contract, atât piesele scrise cît şi cele desenate, 
în numărul de exemplare prevăzut în Caietul de sarcini.  
16.2. Predarea documentaţiilor se face pe baza unui proces verbal de predare-primire a 
documentelor, semnat de ambele părţi la momentul predării. 
16.3. Achizitorul va receptiona documentatia predata de Executant in urma verificarii conformitatii 
cu cerintele Caietului de sarcini. 
16.4. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face 
obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor asumate de executant, a 
normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 10 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de 
obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată. 
  
17. FINALIZAREA LUCR ĂRILOR ŞI RECEPŢIE. 
17.1.  Execuţia lucrării, instalarea, punerea în funcţiune a echipamentelor trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data intrării în vigoare a contractului 
conform graficului de execuţie. 
17.2.  (1) La finalizarea lucrărilor Executantul are obligaţia de a notifica în scris Achizitorului că 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 



 

  

           (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren 
Achizitorul  va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul 
în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se 
şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
17.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 
constatările făcute Achizitorul  are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
17.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.  
17.5. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie.  
17.6. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 
sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  
17.7. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după  expirarea perioadei de 
garanţie.  
 
18. Testele la terminarea lucrărilor 
18.1. Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului 
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere. 
18.2. O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului. 
18.3. Achizitorul va participa la efectuarea testelor în conformitate cu manualele pentru exploatare şi 
întreţinere furnizate de către executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe 
parcursul acestor teste. 
18.4. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va 
face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării  lucrărilor de către achizitor. 
18.5. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita 
repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precum şi repetarea testelor 
conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea 
acestora. 
                    
19. GARANŢII. 
 19.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe 
părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia finală, respectiv pe 
o perioadă de 24 de luni de la recepţia la terminarea lucrărilor. 
 19.2. (1) În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor , de 
a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor 
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
          (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

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

b) unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din 
lucrări; 

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care ii revin în baza contractului. 

       (3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina Executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare. 
 
 
 
 



 

  

20. MODALIT ĂŢI DE PLAT Ă. 
20.1. Facturarea contravalorii documentaţiilor tehnice, respectiv lucrărilor executate se va face în 
baza situaţiilor de lucrări acceptate de Achizitor prin semnarea procesul verbal de predare-primire a 
documentaţiilor tehnice, respectiv procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.  

Se vor deconta doar lucrările executate, conform situaţiilor de lucrări acceptate. 
20.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termen de 30 zile de la 
întocmirea facturii. 
20.3. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
la clauza 20.2 şi fără a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile clauzei 23.1, acesta 
din urmă are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce 
Achizitorul onorează factura Executantul, va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp 
posibil.  
20.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din 
lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după  expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume 
datorate Executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de 
recepţie finală. 
 

21. AMENDAMENTE. 
21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 

 
22. PENALITĂŢI, DAUNE – INTERESE, ÎNTĂRZIERE, SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 
22.1.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, Achizitorul  are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1% / zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate 
în termen. 
22.2. În cazul în care Achizitorul  nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 20.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu 
o cotă procentuală de 0,1% / zi de întârziere din plată neefectuată. 
22.3. În cazul în care există un motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a 
survenit prin încălcarea contractului de către acesta îl îndreptăţesc pe Executant să solicite 
prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile 
vor stabili o prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul. 
22.4. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea 
executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de 
proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau 
degradărilor. 
22.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca 
rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, la o 
prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată. 
22.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie astfel cum sunt prevăzute 
la art.22.5. dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor erori din proiectul 
elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii 
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
 

23. REZILIEREA CONTRACTULUI. 
23.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi şi 
neremedierea acestora într-o perioadă de 15 zile de la comunicare dă dreptul părţii lezate de a cere 
rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plată de daune - interese. 



 

  

23.2. Achizitorul  îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de 
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului părţilor. 
23.3. În cazul prevăzut la clauza 25.2 Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
 
  24. SUBCONTRACTANŢI 
24.1. - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi 
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
24.2. - (1 )Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
   (2) Lista sub contractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu 
acestia se constituie in anexe la contract. 
24.3. - (1 )Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
   (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
   (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 
24.4. - Executantul poate schimba oricare sub contractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea sub contractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata 
achizitorului. 
 

25. CESIUNEA. 
25.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al Achizitorului. 
25.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 

26. FORŢA MAJORĂ. 
26.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

26.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada în care acţionează aceasta. 
26.3. 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. 
26.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea 
limitării consecinţelor. 
26.5. 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 pretinde celeilalte daune-interese. 
26.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi 
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 
data semnării Contractului de către părţi. 
26.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, 
şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul 
Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora 
dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant 
pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a 
obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 



 

  

26.8. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta 
îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă 
şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale 
achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în 
care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, 
pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul 
nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale 
achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 
 

27. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR. 
27.1. Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul său în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
27.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc sa 
rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze 
de către instanţele judecătoreşti din Timisoara. 
 

28. LIMBA CARE GUVERNEAZ Ă CONTRACTUL. 
28.1.  Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

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

30. LEGEA APLICABIL Ă CONTRACTULUI. 
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 31. DISPOZIŢII FINALE 
31.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
 
Contractul face parte din documentaţia de atribuire, şi va fi însuşit de ofertant la depunerea ofertei. 
 

ACHIZITOR                 EXECUTANT                                               
SPITALUL CLINIC JUDE ŢEAN DE URGENŢA     


