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Nr./ 

                         Vizat si aprobat, 

Primar DAVID DANIEL IONEL 
 
 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

privind achizitia de SERVICII DE PROIECTARE pentru proiect integrat 

la obiectivul de investiţii: 

 
1. Modernizarea de strazi in comuna Viile Satu Mare 
2. Canalizare si statie de epurare in comuna Viile Satu Mare 
3. Reabilitare, modernizare camin cultural cu sala multifunctionala in localitatea Tataresti, comuna 

Viile Satu Mare 
4. Gradinita cu doua Sali de grupa in localitatea Cionchesti, comuna Viile Satu Mare 
 

Masura 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 

populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale 

 
BENEFICIAR : COMUNA VIILE SATU MARE, 

JUD. SATU MARE 

Tel./fax: 0261-754115; 0261-754224 

                  Secretar,                                                                                            Responsabil A.P.,    
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COD CPV: 

71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală 

71246000-4 Stabilire şi enumerare a cantităţilor necesare în construcţii 

71320000-7  Servicii de concepţie tehnică  

71356200-0  Servicii de asistenţă tehnică 

 

CUPRINS: 

SECTIUNEA  A: FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
SECTIUNEA B: CAIETUL DE SARCINI  
   
SSEECCTTIIUUNNEEAA  CC::  FFOORRMMUULLAARREE    
  
SSEECCTTIIUUNNEEAA  DD::  MMOODDEELL  DDEE  CCOONNTTRRAACCTT  DDEE  PPRREESSTTAARRII  SSEERRVVIICCIIII 
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SECTIUNEA A 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 
I. a. Autoritatea contractantă 
Denumire: COMUNA VIILE SATU MARE 
Cod fiscal: 3896640 
Adresă: Str.Republicii nr.1 
Localitate: VIILE SATU MARE 
Judetul: SATU MARE 

Cod poştal: 
447360 

Ţara: 
ROMANIA 

Persoana de contact: primar DAVID DANIEL IONEL Telefon: 0261-754114 
E-mail: viilesm@yahoo.com Fax: 0261-754224 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): http://www.viilesatumare.ro/ 

 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenţii naţionale 
X autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele (specificaţi)  

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajări teritoriale 
□ protecţie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

X altele (specificaţi): servicii generale ale 
administratiei publice locale 

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □    nu X 

 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 - la adresa mai sus menţionată sau 

- fax: 0261-754224 
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 07.10.2010, ora limită 10,00. 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 08.10.2010, ora limita 15,00. 
Solicitarile de clarificari se vor face in scris de catre operatorii economici si se vor transmite numai 
prin fax la nr. 0261-754224. 
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Operatorul economic este singurul raspunzator pentru transmiterea solicitarii de clarificari in 
termenul prevazut in fisa de date.   
Raspunsurile vor fi transmise pe site-ul http://www.e-licitatie.ro, atasate la Anuntul de participare a 
prezentei proceduri, alaturi de documentatia de atribuire, la butonul: Documentatie si clarificari. 

 
I c) CĂI DE ATAC 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
 - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă  
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: str. Stravopoleos, nr 6, sector 3  
Localitatea: Bucuresti                                             Cod poştal:  Cod poştal: 030048      Ţara: Romania 
E-mail:     office@cnsc.ro                             Telefon: Telefon: 021-3104641 
Adresa internet: www.cnsc.ro                             Fax: 021-3104642 
Denumire: COMUNA VIILE SATU MARE 
Adresa: Str.Republicii Nr.1 
Localitatea:VIILE SATU MARE                Cod postal:  447360     Tara: Romania 
E-mail:   vilesm@yahoo.com                         Telefon: 0261-754115 
Adresa internet:   viilesm@yahoo.com         Fax: 0261-754224 
Denumire: Tribunalul Satu Mare 
Adresa: STR. Mihai Viteazul nr. 8, Satu Mare.  
Localitatea: Satu Mare                                        Cod postal:     440037          Tara: Romania 
E-mail:  tribunalul-satumare@just.ro                                                Telefon: 0261 716375 
Adresa internet:                                                                 Fax: 0261 713760, 0261 710501 

 
I.d.Sursa de finanţare: 
Se specifică sursele de finanţare ale contractului 
ce urmează a fi atribuit : 

• Proiect integrat finantat prin FEADR, in 
baza contractului de finantare nr. 
C322010963200023/29.06.2010 

• Bugetul local 
 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare da X    nu □ 
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322  
”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor 
de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in 
valoare a mostenirii rurale” 

 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

1. II.1.1) Denumire contract:  
CONTRACT PRESTARI SERVICII: PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE,  DOCUMENTATII PENTRU 
OBTINEREA ACORDURILOR, AVIZELOR, AUTORIZATIILOR, faza PT,  ASISTENTA TEHNICA DIN 
PARTEA  PROIECTANTULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare :  
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CONTRACT PRESTARI SERVICII: PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE,  DOCUMENTATII PENTRU 
OBTINEREA ACORDURILOR, AVIZELOR, AUTORIZATIILOR, faza PT,  ASISTENTA TEHNICA DIN 
PARTEA  PROIECTANTULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR ( pt. fiecare din actiunile componente 
ale  proiectului integrat)  pentru obiectivul de investitii " Proiect integrat de investitii in infrastructura fizica 
de baza si dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala din comuna VIILE SATU MARE, jud. Satu 
Mare” cu urmatoarele componente: 

1. Modernizarea de strazi in comuna Viile Satu Mare 
2. Canalizare si statie de epurare in comunaViile Satu Mare 
3. Reabilitare, modernizare camin cultural cu sala multifunctionala in localitatea Tataresti, comuna 

Viile Satu Mare 
4. Gradinita cu doua Sali de grupa in localitatea Cionchesti, comuna Viile Satu Mare 

Locul de prestare a serviciilor : comuna Viile Satu Mare, jud. SATU MARE. 
(a) Lucrări      □  (b) Produse    □ (c) Servicii       X 

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

Cumpărare    □ 
Leasing     □ 
Închiriere     □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului   
2A X                              2B □ 
 
 

Cod CPV: 
71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală 
71246000-4 Stabilire şi enumerare a cantităţilor necesare în construcţii 
71320000-7  Servicii de concepţie tehnică  
71356200-0  Servicii de asistenţă tehnică 
II.1.3) Procedura se finalizează prin :   
                  Contract de achiziţie publică: X       
                  Încheierea unui accord-cadru: □ 
II.1.4) Durata totala a contractului de achiziţie publică : pentru elaborarea proiectelor tehnice, detaliilor de 
execuţie, documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor intre minim  30 de zile si maxim 
60 de zile de la atribuirea contractului, iar asistenţa tehnică din partea proiectantului se acordă pe toata 
durata de executie a lucrarilor, pana la receptia finala. 
II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) 
II.1.6) Divizare pe loturi                   da □                               nu   X 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate            da □             nu   X 

 II. 1.8) Valoarea supusă licitaţiei pentru realizarea contractului calculată pe baza bugetului indicativ aprobat este 
de 266.677,00 lei din care pentru: 
1.  Modernizarea de strazi in comuna Viile Satu Mare- 144.123,00 lei 
2. Canalizare si statie de epurare in comunaViile Satu Mare – 92.995,00 lei 
3. Reabilitare, modernizare camin cultural cu sala multifunctionala in localitatea Tataresti, comuna Viile Satu  

Mare  - 22.809,00 lei. 
4. Gradinita cu doua Sali de grupa in localitatea Cionchesti, comuna Viile Satu Mare- 6.750,00 lei 
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          ATENTIE 
Suma maximă disponibilă nu poate fi depăşită de ofertanţi în ofertele financiare depuse, atat pe valoarea 
totala, cat si separat pe cele 4 obiective. Ofertele care depasesc valoarea estimata vor fi automat 
descalificate si excluse din procedura de ofertare. 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total prestaţii servicii  
Obiectul contractului cuprinde următoarele:  
- Proiect tehnic 
-        Proiectare bransamente electrice (actiunea canalizare, statie de epurare si actiunea gradinita) 
- Detalii de execuţie 
- Documentaţii pentru obţinere avize, acorduri, autorizatii, faza PT 
- Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru fiecare din cele 4 acţiuni ale proiectului integrat. 

Informaţiile necesare în vederea elaborării unei oferte se regăsesc în caietul de sarcini anexat documentaţiei de 
atribuire. Studiul de fezabilitate a fost aprobat de CRPDRP la faza cererii de finantare. Proiectele tehnice se vor 
intocmi conform legislatiei in vigoare. Documentaţiile se vor realiza în 5 exemplare. 
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după 
caz)  
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) 

 da□     nu □ 
 
 da□     nu □ 
 da  X   nu □ 

Garantia de participare 5.000,00  Lei 
Garantia de buna executie 10% din valoarea fara TVA a contractului 

 
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 oferte  X  cu faza finala electronica 

Concurs de soluţii          □ 

 
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică               da X  nu □ 
Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică  
Precizări specifice 
a. elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de reofertare (rundă) : factorul financiar 
- PRETUL  
b. eventuale limite ale valorilor până la care elementul prevăzut la lit. a) poate fi îmbunătăţit, astfel cum rezultă 
acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului: nu există limite. 
c. informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când 
aceste informaţii vor fi disponibile:  
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• clasament : Sistemul informatic va pune instantaneu la dispoziţia tuturor ofertanţilor informaţiile 
necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Sistemul 
informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la :   

• preţurile sau valorile iniţiale, precum şi cele noi, prezentate în cadrul licitaţiei electronice; 
d.informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice :  

- Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă va realiza o evaluare iniţială integrală 
a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire. 
     -  În vederea realizării etapei electronice, autoritatea contractantă va introduce în SEAP informaţiile solicitate 
automat de sistemul informatic. Autoritatea contractantă va invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile 
să prezinte oferte noi. Invitaţia se transmite simultan, tuturor ofertanţilor respectivi. Invitaţia de participare şi 
notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi generate şi transmise automat de către sistem la adresa de 
poştă electronică (e-mail) înregistrată în sistem ca adresă de contact şi vor fi disponibile în secţiunea „Notificări 
de sistem”.  
      -    Se va organiza  o rundă de licitaţie electronică . 
      -   Criteriul de  evaluare la licitaţia electronică: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. 
Condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze:  

 - în cadrul licitaţiei electronice ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele 
depuse anterior organizării acestei faze.  
       - licitaţia electronică se va finaliza după desfăşurarea rundei de licitaţie electronică.   

În cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul rundei de licitaţie 
electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în 
considerare oferta depusă în cadrul procedurii de evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu 
criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.  

• Numărul de runde ale licitaţiei electronice: 1.  
• Licitaţia electronică va începe după două zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei de 

participare.  
• Durata unei runde: 1 (una) zi,  

- informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi 
modalităţile concrete de realizare a conectării: în vederea participării la licitaţia electronică operatorii economici 
trebuie să fie înregistraţi online şi să deţină certificat digital valid pentru acces în sistem. Informaţii disponibile 
pentru conectare şi înregistrare la: http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.  
În termen de 48 ore maxim, operatorul economic desemnat câştigãtor are obligaţia prezentãrii în 
original a noii propuneri financiare finale (formularul de ofertã şi centralizatorul de preţuri), semnatã şi 
ştampilatã în original de cãtre reprezentanţii legali sau persoanele împuternicite. 
ATENŢIE : Refuzul unui operator economic de a se înregistra în S.E.A.P. în scopul participării la etapa 
finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile 
art. 87 alin. 1, lit. a din H.G.R. nr. 925 / 2006. 
IV.3) Legislaţia aplicată: 

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările la zi 

2. Legea nr.337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.34/2006 
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privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

3. H.G. 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, cu modificările la zi 

4. H.G. nr.1587/2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru soluţionarea divergenţelor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului  de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

6. H.G. nr.942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
Nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică 

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

8. O.U.G. nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achizitie publica 

9. H.G. nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.30/2006 
10. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 
11. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale 
12. Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice 
13. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 
14. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii 
15. H.G. nr. 766/1997 privind privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor 
16. HG. nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice pentru 

obiectivele de investitii finantate din fonduri publice. 
17. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor 

publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile 
si comletariile ulteriore 

18. H.G. nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor. 

19. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 
20. O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului 
21. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  
22. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr.319/2006 
23. H.G.nr.1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor 

tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice 
24. H.G. nr. 28/2008 aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 

investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii 
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25. O.M.D.L.P.L. nr. 863/2008, pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" 

26. H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din 
fonduri publice  

27. Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 
Legislaţia privind achizitiile publice poate fi consultată şi la adresa  www.anrmap.ro  

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Modalitati de participare la licitatie 1. Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o 

singura oferta, fie in mod individual, fie ca 
subcontractant sau partener al societatii 
mixte/consortiului/asocierii.  
2. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta 
de catre un singur ofertant, subcontractant sau 
partener pentru acelasi contract va conduce la 
respingerea ofertelor respective; 
3. Mai multi operatori economici au dreptul de a se 
asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a 
fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal 
asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca 
asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta 
comuna este declarata castigatoare, conditie necesara 
pentru buna indeplinire a contractului; 
Ofertele depuse de companii care sunt parteneri la 
doua sau mai multe firme ce alcatuiesc o societate 
mixta / consortium /asociere trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele cerinte: 
a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile 
solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii 
mixte/ consortiului/asocierii precum si categoriile de 
servicii executate de acestia;  
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care 
obliga legal toti partenerii ; 
c) Unul din membrii trebuie numit ca partener 
conducator (Iider) - responsabil de contract si aceasta 
numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire 
scrisa semnata de fiecare partener in parte;  
d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin 
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care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili 
in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea 
contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa 
primeasca si sa transmita instructiuni in numele 
fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea 
contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea 
partenerului conducator (liderului)  
e) Toti partenenii din cadrul societatii mixte/consortiului 
trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata 
durata de realizare a contractului.  
f) Structura sau constituirea societatii mixte/ 
consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata 
executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a 
Autoritatii Contractante si numai in situatii 
exceptionale. Noul consortiu/asociere /societate mixta 
trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de 
eligibilitate si de conformitate ca cel initial.  
4. Este interzisa subcontractarea totala a contractului.  

Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile 
art.180 din ordonanţă 

 
Solicitat X                        Nesolicitat □ 

 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării 
ofertantului/candidatului/concurentului 
1. Completarea şi prezentarea Formularului 3 privind 
neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 
34/2006 – Declaraţie privind eligibilitatea  
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 
prezinte acest formular, la fel si subcontractantii. 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 
181 din ordonanţă 
            
        Solicitat X                        Nesolicitat □ 
 

1. Completare şi prezentare -Declaraţie privind 
neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 
34/2006-Formular nr. 4; 
2. Prezentarea Certificatului de atestare fiscala 
privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, 
emis de Directia Generala a Finantelor Publice 
Teritoriala pentru persoanele juridice din România în 
termen de valabilitate la deschiderea ofertelor, in 
original sau copie legalizata.  
3. Prezentarea Certificatului fiscal privind 
impozitele şi taxele la bugetul local pentru 
persoanele juridice din România în termen de 
valabilitate la deschiderea ofertelor, in original sau 
copie legalizata.  
4. Împuternicire de semnatură pentru 

persoana/persoanele autorizate să semneze oferta, 
documentele ofertei şi contractul (Formular nr.17). 
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*Nota:  
1.In cazul in care unul dintre ofertanti se afla intr-
una din situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 
nr.34/2006 autoritatea contractanta are dreptul de 
a-i exclude de la prezenta procedura de achizitie 
publica. 
2.Prezentarea de către fiecare 
ofertant/asociat/subcontractant a declaraţiei privind 
calitatea de participant la procedura. (Formular 12) 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Cerinţa este obligatorie în vederea calificării 
ofertantului/candidatului 

 

Persoane juridice/fizice române 

           Solicitat X                 Nesolicitat □ 
 
 

1.Certificat constatator ORC, valabil la data 
deschiderii ofertelor,  eliberat cu max 30 zile înaintea 
datei de deschidere a ofertelor în original sau copie 
legalizata din care sa rezulte, faptul ca ofertantul are ca 
obiect de activitate: activitati de proiectare, 
arhitectura, inginerie, consultanta tehnica legate de 
acestea. 
,2.Certificatul de înregistrare, document emis de 
Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului, în 
copie . 

 
Persoane juridice/fizice străine 

 
Solicitat X     Nesolicitat |_| 

CERINŢĂ OBLIGATORIE 
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinţă minimă 
obligtorie prezentarea oricăror documente care 
dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
candidatul / ofertantul este rezident. Documentele 
prezentate trebuie să fie înregistrate / atestate la 
autorităţile competente ţării respective. 
Certificate de rezidenţă fiscală, valabil pentru anul 
calendaristic în curs, în traducere legalizată în limba 
română. 

Pentru asociere/subcontractare In cazul asocierii mai multor operatori economici 
cerintele privind situatia personala si capacitatea 
de exercitare a activitatii profesionale trebuie 
indeplinita de fiecare asociat, la fel si in cazul 
subcontractantilor. 

V. 3) Situaţia economico-financiară          
Bilant contabil 
 
Solicitat X                        Nesolicitat |_| 

1.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate si 
inregistrate de organele competente in copie certificata 
pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si 
stampila (rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani 
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– 2007, 2008, 2009), profitul net anual trebuie sa fie 
pozitiv; 
In cazul asocierii mai multor operatori economici, 
cerinta privind bilantul contabil trebuie indeplinita 
de fiecare asociat. 
2.Identificarea financiară. – (Formular 16) Daca 
ofertantul are conturi la mai multe bănci va prezenta 
documentul de identificare financiara pentru fiecare 
banca în parte, inclusiv Trezorerie. 
3.Scrisoare de bonitate bancara. 

 
Informaţii privind situaţia economico-financiară 

 
Solicitat X       Nesolicitat □ 

 

CRITERIU MINIM DE CALIFICARE - Cifra de afaceri 
medie anuala pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 400.000 
lei, individual sau pe total in cazul asocierii mai 
multor operatori economici - prin completarea si 
prezentarea Formular nr.5 – Fisa de informatii 
generale.  
In cazul in care nu este indeplinit acest criteriu de 
calificare ofertantul este descalificat. 

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind capacitatea tehnică 
 
Solicitat  X       Nesolicitat □ 

La evaluarea capacitătii tehnice si/sau profesionale se 
iau în considerare datele subcontractanţilor si 
asociatilor 

Lista principalele livrari/prestatii/ 
lucrari in ultimii 3 ani 

Solicitat X                                      Nesolicitat |_| 

Completarea si prezentarea Formular nr. 7 – Lista 
principalelor prestari de servicii executate in ultimii 3 
ani 

 
Experienta similara 
 
Solicitat X                           Nesolicitat |_| 

CRITERII MINIME DE CALIFICARE: 
1.Ofertantul participant la procedura de achizitie 
publica, ca singur ofertant sau 
subcontractant/partener/asociat  trebuie sa fi elaborat 
(intocmit) in ultimii 3 ani, cel putin 3 proiecte similare 
pentru proiecte integrate, cu componente similare, 
respectiv:  proiecte retele  de canalizare, statie de 
epurare, proiecte de modernizare strazi, proiecte 
constructie cladiri gradinite/scoli si  proiecte 
modernizare si dotare cladiri publice (camine culturale)  
2.Valoarea minima insumata pentru proiectele si 
contractele prezentate ca referinte trebuie sa fie de cel 
putin 260.000,00 lei . 
La proiectele indicate ca si experienta similara se vor 
anexa: 
- procese verbale de receptie a serviciilor (copie 
conforma cu originalul); 
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- contractul de servicii (copie) ; 
- recomandare scrisa, in original din partea 
beneficiarului; 
 Documentele mentionate vor fi prezentate 
individual sau pe total in cazul asocierii mai multor 
operatori economici. 
In cazul in care nu sunt ideplinite aceste criterii, 
ofertantul este descalificat. 
 

Informatii privind personalul tehnic de specialitate 
 
Solicitat X                              Nesolicitat |_| 
 

Completarea si prezentarea Formularului nr.8 
Declaratie privind personalul propus pentru 
indeplinirea contractului, informatii referitoare la 
studiile, pregatirea profesionala si calificarea (se 
anexeaza CV-uri in original conform cu Formular nr. 
14) si copie dupa diplome si atestate, pentru personalul 
de conducere si personalul responsabil de indeplinirea 
contractului, copii conform cu originalul dupa carnetele 
de munca si Formular 8 bis – Declaratie privind 
efectivele medii anuale ale personalului angajat si 
al cadrelor de conducere; 

���� se solicita lista cu asigurarea personalului de 
specialitatea care este considerat strict 
necesar pentru indeplinirea contractului de 
servicii; 

1. CRITERIU MINIM DE CALIFICARE: 
���� se solicita o echipa de proiectare formata din 

minim: 1 inginer CCIA, 1 arhitect cu drept de 
semnatura, 1 inginer instalatii electrice 
autorizat ANRE (se va anexa copia 
autorizatiei), 1 inginer instalatii, 1 inginer 
CFDP, 1 inginer hidroedilitare, 1 inginer 
topograf; 

! In cazul in care nu este asigurata echipa de baza, 
ofertantul va fi descalificat. 
Personalul destinat proiectarii obiectivului trebuie sa fie 
astfel dimensionat incat sa asigure executarea 
proiectului in perioada de timp programata si sa 
acopere intreaga gama de specializari specifice 
contractului.  
Personalul propus pentru indeplinirea contractului 
se  poate asigura individual sau pe total in cazul 
asocierii mai multor operatori economici. 
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2. CRITERIU MINIM DE CALIFICARE: 
Personalul implicat in realizarea contractului trebuie sa 
aiba vechime/ experienta de minim 3 ani in domeniul 
specific obiectului contractului. 
In cazul in care nu este ideplinit acest criteriu, 
ofertantul va fi descalificat. 
Pentru personalul angajat pe perioada determinata 
sau cu timp partial, se va prezenta declaratie de 
disponibilitate. 

Informatii referitoare la echipamentele tehnice / 

utilaje, instalatii necesare indeplinirii contractului 

         Solicitat |x|    Nesolicitat |_| 

Ofertantul va completa o declaratie privind utilajele, 
instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune pt. 
indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii  
Formular 9 si va depune in acest sens o lista cu 
acestea Formular 9 bis 

V.5) Standarde de asigurare a calităţii 
A.Standarde de asigurare a calitatii. 
 
 
 
 
B.Standarde de asigurare a protectiei mediului 
 
 
 
 
C.Standarde de asigurare a sistemului de 
management a sanatatii si securitatii 
ocupationale. 
 
       Solicitate X              Nesolicitate |_| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sistemul de asigurare a calitatii – documente emise 
de organisme nationale sau internationale acreditate 
care confirma certificarea sistemului de 
management a calitatii, respectiv ISO 9001 sau 
echivalent, in domeniul ofertat; 
2. Sistemul de asigurare a protectiei mediului- 
documente emise de organisme nationale sau 
internationale acreditate care confirma certificarea 
sistemului de management de mediu, respectiv ISO 
14001 sau echivalent, in domeniul ofertat. 
3. Documente emise de organisme nationale sau 
internationale acreditate care confirma certificarea 
sistemului de management  a sanatatii si securitatii 
ocupationale, respectiv  ISO 18001, in domeniul 
ofertat. 
In cazul unei asocieri, se solicita ca documentele 
referitoare la standardele de asigurare a calitatii, a 
protectiei mediului si respectiv a managementului 
sanatatii si securitatii ocupationale sa fie 
prezentate de fiecare asociat in parte. 
Nu sunt acceptate (vor fi respinse) ofertele depuse 
de catre firme / agenti economici aflati in curs de 
certificare. 

 
V.6) Informaţii privind subcontractanţii 
 
            Solicitat X            Nesolicitat |_| 

1. Se va completa si prezenta daca este cazul, 
Formularul nr.6 si Formularul 6 bis,  -Declaraţie 
privind partea/partile din contract care sunt indeplinite 
de subcontractanti si specializarea acestora; 
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2. Informatii privind proportia (fizic si valoric) in care 
contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre 
subcontractanti si specializarea acestora; 
3. Informatii privind serviciile prestate de catre 
subcontractanti; 
4.Ofertantii/asociatii/subcontractantii vor prezenta 
(obligatoriu)-  Formularul 12  – declaratie privind 
calitatea de participant la procedura. 
Este interzisa subcontractarea totala a obiectului 
achizitiei (art. 7 , alin. 2 din HG nr. 224 / 2008). 

V.7) Informatii privind asociatii 
 
         Solicitat X               Nesolicitat |_| 

- Lista asociatilor(daca este cazul) 
Nota: In acordul de asociere se vor preciza 
urmatoarele informatii minimale: cine este liderul, 
obligativitatea mentinerii consortiului pe toata durata 
realizarii proiectului si se va stipula ca platile intra 
numai in responsabilitatea liderului, proportia (fizic si 
valoric) in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de 
catre asociati si specializarea cestora. 
-În cazul asocierii pentru demonstrarea capacităţii 
economice şi financiare, a capacitaţii tehnice şi 
profesionale se pot lua în considerare resursele tuturor 
membrilor grupului. 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
 
VI.1) Limba de redactare a ofertei 

Oferta va fi redactata în limba română. 
Documentele emise de institutii oficiale din tara de 
rezidenta a ofertantilor straini pot fi prezentate si in limba 
originala, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducere 
aferenta in limba romana, legalizata. 

 
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 

24.12.2010. 
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe 
toată perioada de valabilitate prevăzută în Fişa de date 
a achiziţiei; 

VI.3) Garanţia de participare 
 
Solicitată X            Nesolicitată |_| 

-Cuantumul garanţiei de participare este: aprox. 2% din 
valoarea maximă a contractului, respectiv 5.000,00 lei. 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 
24.12.2010;  
Forma de constituire a garanţiei:  
- Scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii 
contractante (Formular nr.2);  
Dovada constituirii garanţiei de participare:  
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- prezentată în ORIGINAL şi anexată /ataşată la coletul cu 
oferta;  
- să facă referire expresă la procedura organizată de 
Autoritatea Contractantă;  
- să conţină în clar denumirea autorităţii contractante;  
- să conţină valoarea garanţiei care să corespundă sumei 
fixe solicitate prin documentaţia de atribuire;  
- să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită, 
care trebuie să corespundă cu cea înscrisă in 
documentaţie;  
- să conţină parafa lizibilă a băncii emitente şi /sau 
semnătura autorizată;  
- să fie emisă pentru operatorul economic care a depus 
oferta.  
Neprezentarea garanţiei de participare respectând 
cerinţele de mai sus conduce la respingerea ofertei si 
descalificarea ofertantului.  
Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea 
perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care 
ofertantul îsi extinde perioada de valabilitate a ofertei, 
perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi 
prelungită în mod corespunzător. În situatia în care 
ofertantul refuză extinderea valabilitătii, acesta va fi 
exclus din procedură. 
Ofertantii care fac parte din categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii pot constitui garantie de participare la 
50% din cuantumul precizat mai sus, dar trebuie sa 
prezinte documentele doveditoare potrivit legii 
nr.346/2004 privind stinularea infiintarii si dezvoltarii 
IMM-urilor. 

 
 
 
 
 
 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

 
 
 
 

Ofertantul se obligă să elaboreze propunerea tehnică în 
conformitate cu toate reglementările în vigoare, inclusiv 
Caietul de sarcini (din prezenta Documentaţie de atribuire), 
pentru îndeplinirea contractului. 
Proiectul tehnic trebuie sa respecte solutiile tehnice 
indicate in studiile de fezabilitate. 
În acest scop ofertantul va detalia soluţia tehnică propusă, 
standardele propuse spre utilizare şi motivul alegerii 
acestor soluţii.  
Propunerea tehnică va cuprinde urmatoarele documente 
anexă 
a. descrierea metodologiei şi a planului de lucru 
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conceput pentru prestarea serviciilor; 
b. activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate 
personalului implicat în îndeplinirea contractului; 

c. graficul de timp (grafic de executie) prevăzut pentru 
îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective, pentru 
fiecare din actiunile componente ale proiectului integrat 
(conform Formular 13 si Formular 13 bis).  Acesta trebuie 
sa fie compus atat din partea grafica, cat si din cea 
narativa, cea din urma cuprinzand detalii referitoare la 
etapele de executie pentru fiecare perioada si pentru 
fiecare obiectiv de investitii in parte, dar si numarul total de 
zile necesar pentru elaborarea proiectului care face 
obiectul prezentei achizitii.  
* Durata de realizare avansata de catre ofertant trebuie sa 
fie rezonabila si serioasa, in concordanta cu numarul de 
persoane implicate in prestarea serviciilor, numarul de ore 
prestate de acestia, remunerarea prestatiilor acestora, 
precum si dotarile afectate realizarii proiectului. 
d.Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea 
corespunzătoare a propunerii tehnice. 
e.Ofertantii vor indica in cadrul ofertei faptul ca la 
elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si protectia muncii in conformitate cu 
legislatia in vigoare cu privire la securitatea si sanatatea in 
munca (art. 34 alin. 2 din OUG 34 / 2006, modif.) Informaţii 
detaliate privind normele legale în vigoare pe plan naţional 
referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia muncii care 
trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de 
servicii pot fi obţinute de la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Satu Mare, Strada Lucian Blaga nr.41, tel.:0261-
763395, fax: 0261-761460 sau de la orice alt I.T.M. din 
tara. 
PROPUNEREA TEHNICA va fi in asa fel elaborata incat 
comisia de evaluare sa poata usor face corespondenta 
si evaluarea raportat la cerintele caietului de sarcini si 
ale prezentei documentatii de atribuire. 

 
VI.5) Modul de prezentare a propunerii 

financiare 

Formular 10.- formular de oferta financiara, impreuna cu 
un centralizator de preturi conform Formularului 10 bis si 
detalierea costurilor pentru buget pe serviciile prestate 
conform Formularului 15 -  tinand cont de perioada de 
derulare a contractului pentru fiecare activitate. 
1. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de 
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vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, 
trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre 
ofertant sau de catre o persoana imputrenicita legal de 
catre acesta. 
Pretul din formularul de oferta se va exprima in lei si nu 
poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acesteia. 
In formularul de oferta nr. 10 ofertantul va mentiona 
valoarea totala a ofertei (fara TVA). 
2. Propunerea financiara prezentata va trebui sa cuprinda 
toate tarifele (remuneratia expertilor cheie si a restului de 
personal, numarul zilelor lucratoare pentru fiecare 
persoana care participa la elaborarea proiectului, cheltuieli 
administrative; cheltuieli de regie; beneficii si alte cheltuieli 
legale). 

Valoarea ofertei financiare pentru serviciile de proiectare 
nu trebuie sa depaseasca suma maxima estimata pe totalul 
proiectului integrat,atat separat pe actiuni cat si pe totalul 
proiectului integrat.. 
Nota: 1. Pretul ofertat trebuie sa fie serios, in concordanta 
cu dispozitiile art. 36¹din HG nr. 925/2006, asa cum a fost 
modificat prin HG nr. 834/2009.  
2. În situaţia în care o ofertă prezintă un preţ aparent 
neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi 
prestat, respectiv mai puţin de 85 % din valoarea estimată 
a contractului, ofertantul va fi obligat, în baza unei solicitări 
scrise adresate de către autoritatea contractantă, de a 
justifica preţul ofertat.  
În caz contrar se vor aplica prevederile art. 36¹, alin. 4  din 
H.G. nr. 925 / 2006. 
ATENTIE.  
Pretul ofertei ramane ferm pe toata durata derularii 
contractului de servicii. 

Data de referinta pentru cursul Leu / EUR: La echivalarea ofertei in Euro se va avea in vedere cursul BCE 
Euro / Leu din data de 20.01.2009, respectiv 1 EUR – 4,3470 lei 
 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 
 
 
 
 

 

Oferta va fi transmisă sau depusă cu scrisoare de 
înaintare –Formular nr. 1 la: 
Primaria comunei VIILE SATU MARE, str. Republicii, nr. 1, 
jud. Satu Mare – Registratura. 
Oferta va cuprinde: 
- opis al documentelor; 
- documentele de calificare  
- propunerea tehnică; 
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- propunerea financiară; 
- propunerea de contract de servicii 

Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele 
de calificare se vor prezenta in plicuri distincte, sigilate cu 
mentiunea ORIGINAL si respectiv COPIE (cele 5 copii), 
marcate cu denumirea si adresa ofertantului (pe linia de 
lipire se aplica stampila ofertantului. semnatura persoanei 
imputernicita pentru aceasta oferta). Acestea vor fi 
introduse intr-un plic exterior (Colet) inchis corespunzator si 
netransparent pe care se va trece adresa autoritatii 
contractante (loc.VIILE SATU MARE, str.Republicii nr. 1, 
jud. Satu Mare) si mentiunea :A nu se deschide inainte 
de 14.10.2010, ora 11ºº. 
1.Toate paginile ofertei vor fi numerotate şi semnate. 
Oferta va fi elaborată într-un exemplar în original şi 5 
exemplare în copie.  
In caz de divergenta originalul va prevala. Toate copiile 
documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea mentiunea 
"Conform cu originalul". In cazul in care pe un document, 
in/sau alaturat continutului se opereaza modificari ale 
continutuiui initial, in dreptul fiecarei modificari se va 
mentiona: "modificat de (numele si prenumele, in clar), la 
data de (zi, luna, anul)", dupa care cel care a operat 
modificarea va semna.  
2. Originalul ofertei va fi redactat cu cerneala neradiabila si 
semnat de catre o persoana sau persoanele autorizate de 
ofertant pe baza unei imputerniciri scrise, depusa de 
ofertant in oferta  
3 Oferta nu va cuprinde niciun fel de schimbari si 
amendamente, ci numai pe acelea care sunt in 
conformitate cu instructiunile elaborate de Autoritatea 
Contractanta sau ajustarile necesare si efectuate de 
ofertant la erorile sale. In acest caz, persoana care 
semneaza oferta va parafa amendamentele respective.  
4. Oferta poate fi respinsa daca se face vreo modificare, 
adaugire sau stergere in documentele din documentatia de 
atribuire sau in cazul in care documentele ofertei sunt 
incomplete sau completate necorespunzator.  
5. Fiecare oferta va ajunge la Primaria Viile Satu Mare, 
judetul Satu Mare,str.Republicii nr.1 prin scrisoare 
recomandata cu aviz de primire sau predata de comisionar 
- responsabil legal de proiect sau de responsabil cu 
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achizitiile publice. Daca dupa vizitarea amplasamentului 
sau in cazul in care autoritatea contractanta nu are 
posibilitatea de a transmite documentatia de atribuire sau 
raspunsul la   solicitarea de clarificari in termenul limita 
stabilit atunci: data limita de depunere a ofertelor se poate 
decala cu o perioada suficienta, astfel incat orice operator 
economic interesat sa dispuna de un timp rezonabil 
necesar pentru obtinerea informatiilor complete si 
relevante pentru elaborarea ofertei.  
La depunerea ofertelor Autoritatea contractanta inscrie 
numarul de inregistrare pe plicul/pachetul exterior, pe 
Scrisoarea de inaintare.  
6. Autoritatea Contractanta poate din proprie initiativa sa 
prelungeasca termenul limita de depunere a ofertelor prin 
emiterea unui addendum. Intr-un astfel de caz toate 
drepturile si obligatiile Autoritatii Contractante si 
ofertantilor privind data initiala specificata in anuntul de 
participare la licitatie vor fi aplicabile conform noii date.  
7. Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere 
sau la alte adrese vor fi returnate nedeschise. Garantia de 
participare la licitatie aferenta acestora va fi returnata 
ofertantilor la cerere.  
8. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora cad in 
sarcina ofertantului.  
9. Nu se acceptă oferte alternative. 
10. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are 
ca efect descalificarea ofertantului. 
Plicul (coletul) exterior trebuie să fie marcat cu:  

Comuna Viile Satu Mare, Str. Republicii nr. 1, jud. 
SATU MARE 

PRESTARI SERVICII PENTRU FAZELE DE 
PROIECTARE- PROIECT TEHNIC-DETALII DE 
EXECUTIE, DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA 
ACORDURILOR, AVIZELOR, AUTORIZATIILOR, 
ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 
PE DURATA IMPLEMENTARII PROIECTULUI " Proiect 
integrat de investitii in infrastructura fizica de baza si 
dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala din 
comuna VIILE SATU MARE, judetul Satu Mare” 
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de  14.10.2010, 
ora 11ºº. 
In plicul exterior vor fi introduse, pe langă documentele 
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de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea 
financiară solicitate, se vor prezenta şi următoarele 
documente: 
a)Scrisoarea de înaintare -Ofertantul trebuie să prezinte 
scrisoarea de înaintare în  conformitate cu modelul  
prevăzut  în formularul din sectiunea C.  
b)Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru 
persoanele desemnate să participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor.  
c)Garantia de participare- dovada constituirii garantiei 
de participare.  
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare 
pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al 
documentelor prezentate. 
d) După caz, informaţii privind documentele ce urmează 
a fi prezentate pentru a confirma că ofertantul este 
încadrat conform legii în categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor 14.10.2010, ora 10,30 - Comuna Viile Satu Mare, Str. 
Republicii nr. 1, jud. SATU MARE 

 
 
 
 
 
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi 
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru 
depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest 
sens. 
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în 
oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura 
primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către 
autoritatea contractantă până la data limită pentru 
depunerea ofertelor. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie 
prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va 
marca în mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI". 
 Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi 
modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru 
depunerea ofertelor, respectiv dupa data de 14.10.2010, 
ora 10,30 sub sancţiunea excluderii acestuia de la 
procedura de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de 
participare. 

 
VI.9) Deschiderea ofertelor  

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 
Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere. 
(Împuternicire semnată de reprezentantul legal al 
operatorului economic, pentru persoana fizică autorizată să 
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participe la şedinţa de deschidere) 
1. Ofertele vor fi deschise in sedinta publica la  
14.10.2010, ora 11:00 la sediul Primariei comunei VIILE 
SATU MARE, judetul SATU MARE de catre o comisie de 
evaluare numita in acest scop. Comisia de evaluare va 
intocmi Procesul verbal de deschidere al sedintei de 
deschidere a ofertelor si va fi semnat de catre membrii 
comisiei de evaluare si de catre reprezentantii ofertantilor 
care sunt prezenti la  deschiderea ofertelor. 
CRPDRP va delega un observator, fara drept de vot la  
procedura de achizitie, care va primi cate un exemplar 
sigilat din fiecare oferta depusa. In situatia in care acesta 
constata neregularitati privind desfasurarea sesiunii de 
deschidere a ofertelor acesta va intocmi o nota cu 
observatii pe care o va inregistra la autoritatea 
contractanta. 
Exemplarul in original va fi depus la CRPDRP, iar o copie 
a notei va fi inaintata responsabilului legal de proiect. 
Observatorul CRPDRP va ridica cate un exemplar sigilat 
din fiecare oferta si o copie dupa fila din registrul de 
corespondenta al autoritatii cotractante. 
2. La sesiunea de deschidere a ofertelor vor fi anuntate 
urmatoarele informatii:  
- denumirea (numele) ofertantilor;  
- modificarile si retragerile de oferte; 
- existenta garantiilor de participare; 
- elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv 
pretul; 
- durata de executie; 
- orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare 
le considera necesare. 

3. Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide 
ofertele si, dupa caz, alte documente prezentate de 
participanti, la data, ora si in locul indicate in anuntul de 
participare.  
In cazul in care devine necesara prelungirea termenului 
de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta are 
obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erata la 
anuntul de participare, care trebuie insa publicata cu cel 
putin 3 zile inainte de data anuntata initial pentru 
deschiderea ofertelor. 
In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa 
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respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se 
incadreaza intr-una dintre urmatoarele situatii: 
a) au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau 
la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de 
participare; 
b) nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, 
forma si avand perioada de valabilitate solicitate in 
documentatia de atribuire. 

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VII.1) Preţul cel mai scăzut          

   VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică  X 
Criteriul de atribuire a ofertelor este: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;  
1. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza de către Comisia 
de evaluare, în perioada de valabilitate a ofertelor si aplicand criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică la „ofertele admisibile”.  
2.  Comisia de evaluare are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de catre ofertant. 
Neconcordantele intre cele declarate si existentul de pe teren va duce la descalificarea ofertantului. Factori de 
evaluare 

2.1 Financiar                            80 % 
2.2 Tehnic                                20 % 
Punctaj maxim: 100 pct           100 % 

Prin oferta admisibilă se înţelege oferta corespunzatoare in urma aplicarii criteriilor de calificare. Ofertele care 
contin date insuficiente pentru evaluare, care nu se completeaza in urma solicitarilor de clarificari si care 
prezinta necorelari grave intre datele prezentate in vederea calificarii si atribuirii, sunt declarate inadmisibile. 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:  
Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:  
Ptotal = P financiar x 80% +P tehnic x 20%,  
unde:  
1.Punctajul financiar se acorda astfel:  
1.1 pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda Pfinanciar maxim=100 puncte  
1.2 pentru alt pret decat cel prevazut la pct. 1.1 se acorda punctajul astfel:  
Pfinanciar = (pret minim / pret (n)) x 100;  
- pret minim-reprezinta pretul cel mai mic dintre ofertele depuse 
- pret (n)- reprezinta pretul ofertei care se evalueaza 
Pretul ofertei care se va compara este pretul total fara TVA.  
2. Punctajul tehnic se acorda astfel :  
2.1 Ptehnic, se acorda pentru durata de realizare a serviciilor de proiectare care fac obiectul prezentei achizitii, 
astfel: oferta a carei durata de realizare ofertata depaseste 60 zile calendaristice va fi declarata neconforma. 
Oferta a carei durata de realizare ofertata este sub 30 de zile calendaristice va obtine punctajul 0 (zero).  
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2.2 pentru cea mai mica durata (alta decat cele mentionate la 2.1.) se acorda Ptehnic =100 puncte;  
2.3 pentu alta durata decat cea prevazuta la pct. 2.2. punctajul se acorda astfel: 
Ptehnic =(durata minima / duratan) x 100  
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
VIII.1) Ajustarea preţului 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□ 

1.Garanţia de bună execuţie va fi de 10% din valoarea 
fara TVA a contractului. 
2.Garanţia de bună execuţie se constituie  prin scrisoare 
de garanţie bancară Formular nr.19; 
Scrisoarea de garanţie de bună execuţie trebuie 
prezentată în original, trebuie să conţină în clar 
denumirea autorităţii contractante în favoarea căreia s-a 
constituit, să aibă termenul valabilitate acoperitor pe 
pana la receptia la terminarea lucrarilor si să conţină 
parafa lizibilă a băncii emitente şi semnătura autorizată. 
Ofertantii care fac parte din categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii pot constitui garantie de buna 
executie la 50% din cuantumul precizat mai sus, dar 
trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit 
Legii nr.346/2004 privind stinularea infiintarii si 
dezvoltarii IMM-urilor. 

VIII.3). Intrarea in efectivitate a contractului 1. Contractul intra in efectivitate dupa semnarea 
contractului de catre ambele parti, constituirea garantiei 
bancare de buna executie si emiterea oridinului 
administrativ de incepere a contractului. 
In termen de 5 zile de la emiterea ordinului de incepere a 
contractului contractantul trebuie sa inceapa prestarea 
serviciilor si sa se conformeze graficului de timp anexat 
la contract. 
2. Pe parcursul derularii contractului, contractantul  nu 
are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in 
oferta fara acceptul autoritatii contractante. 
Eventuala inlocuire a acestora se face numai cu 
aprobarea autoritatii contractante, prin act aditional si nu 
trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare initiale. 
Important: 
 Daca pe parcursul indeplinirii contractului se 
constata faptul ca anumite elemente ale propunerii 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cu cerintele 
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prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza cerintele 
din caietul de sarcini. 

VIII. 4). Modul de utilizare a cailor de atac: 
 

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau 
ori intr-un interes  legitim print-un act al autoritatii 
contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia 
achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul 
respectiv pe cale administrativ - jurisdictionala sau in 
justitie. 
Pentru solutionarea contestatiei pe cale administrativ- 
jurisdictionala, partea care se considera vatamata are 
dreptul sa se adreseze Consiliului National de 
Solutionare a Contestatiilor. 
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de 
atribuire si impotriva oricarui act al autoritaii contractante, 
in conditiile legii. 
Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina 
datele de identificare ale contestatorului, datele de 
identificare ale autoritatii contractante, denumirea 
obiectului contractului de achizitie publica si procedura 
de atribuire aplicata, obiectul contestatiei, motivarea in 
fapt si in drept a cererii, mijloace de proba si semnatura 
partii sau a reprezentantului legal al persoanei juridice. 
Pentru acordarea de despagubiri persoana care se 
considera vatamata se va adresa instantei de judecata, 
conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 si a Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Procedura de solutionare a contestatiei/ cererii se 
supune prevederilor legislatiei aplicabile in vigoare 

 
 
IX. INTERDICTII, INCOMPATIBILITATI 
Intreprinderile afiliate în raport cu o anumită persoană juridică au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea nu este de natură să distorsioneze competiţia.  
Un ofertant individual sau o asociatie nu are dreptul să depună mai multe oferte în cadrul aceleiaşi proceduri. 
Un Operator economic nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri sa participe în două sau mai multe asocieri, 
sa depună o oferta individuală şi o altă oferta comuna, sau să depună o oferta individuală şi să fie nominalizat 
ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. In cazul în care la o procedură sunt depuse două oferte, din care 
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una de către o asociere formată din firma X şi Y şi cealaltă de o firmă Z, având ca subcontractant pe Y, atunci 
autoritatea contractantă este îndreptăţită să respingă ambele oferte pentru cauză imorală.  
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de 
administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt 
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt 
acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr.34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul 
autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. 
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant 
ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care este în măsură să demonstreze că implicarea 
sa în elaborarea documentaţiei de atribuire, nu este de natura să distorsioneze competiţia.  
Reguli de evitare a conflictului de interese: 
1. Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de evaluare a ofertelor, nu au dreptul de 

a fi ofertanti, ofertanti asociati sau subcontractanti, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
2. Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de evaluare a ofertelor soţul/sotia, ruda sau afinul până la gradul 

patru inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanţi, persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes sau acţiuni din 
capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi si persoane aflate într-o situaţie care, în mod obiectiv, induce dubii 
cu privire la asigurarea imparţialităţii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, persoane care in 
exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante se afla in situatia existentei unui conflict 
de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, 
prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare 

3. Inaintea deschiderii ofertelor, membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie de interese, 
imparţialitate şi confidenţialitate. (Formular 12 -Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate). 

4. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publica persoane 
fizice/juridice care au participat la întocmirea documentaţiei de atribuire sau au fost implicate în procesul de 
evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 
12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. 

 
X.ALTE INFORMATII 
Autoritatea contractanta precizeaza:  
a)institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare 
la impozitare: Directiile Generale Judetene de Finante Publice  
b)institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare 
la protectia mediului: Agentiile Judetene de Protectia Mediului  
c) regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii care trebuie respectate pe 
parcursul indeplinirii contractului: Inspectoratele Teritoriale de Munca.  
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SECTIUNEA B 
 

CAIETUL DE SARCINI 
 

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ 
DE SERVICII DE PROIECTARE 

PRECIZĂRI GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul 
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, 
specificaţii tehnice. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea 
tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice care nu corespund 
caracteristicilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
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I. INFORMAŢII GENERALE 
 
Ţara: ROMÂNIA 
Autoritatea Contractantă: COMUNA VIILE SATU MARE 
Informaţii despre Autoritatea Contractantă: 

� Adresa: VIILE SATU MARE, STR. REPUBLICII, NR. 1, JUD. SATU MARE 
� Telefon: 0261/754115 
� Fax: 0261/754224 
� Persoană de contact: DAVID DANIEL IONEL – Primar  

 
DENUMIREA PROIECTULUI  
 
„MODERNIZAREA DE STRĂZI ÎN COMUNA VIILE SATU MARE; CANALIZARE ŞI STAŢIE DE 
EPURARE ÎN COMUNA VIILE SATU MARE; REABILITARE, MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL CU 
SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN LOCALITATEA TĂTĂREŞTI, COMUNA VIILE SATU-MARE; GRĂDINIŢĂ 
CU DOUĂ SĂLI DE GRUPĂ, ÎN LOCALITATEA CIONCHEŞTI, COMUNA VIILE SATU MARE.” 
 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII:  
 
Proiectul, finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), implementat prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Masura322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, vizeaza 
îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii 
rurale” este unul integrat, care vizeaza dezvoltarea comunei Viile Satu Mare prin realizarea de investitii in 
infrastructura rutiera si de servicii culturale si sociale.  
Prin acest proiect integrat se urmareste realizarea si imbunatatirea infrastructurii de transport, a sistemului 
de canalizare precum, crearea de infrastructura sociala si reabilitarea, modernizarea si dotarea celei 
culturale, din cadrul comunei Viile Satu Mare. Scopul proiectului este cresterea conditiilor de trai a 
populatiei din comuna precum si reducerea disparitatilor dintre spatiul rural si cel urban. 
 

Obiectivele investitiei Localitati vizate 
Modernizarea de străzi  Viile Satu Mare 
Canalizare şi staţie de epurare  Viile Satu Mare 
Reabilitare, modernizare cămin cultural cu sală multifuncţională  Tataresti 
Grădiniţă cu două săli de grupă Cionchesti 
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III. DESCRIEREA LUCRARILOR SI AL PRESTATIILOR 
 
Se solicita servicii de proiectare în vederea realizarii următoarelor obiective: 

o Modernizarea de străzi 
o Canalizare şi staţie de epurare 
o Reabilitare, modernizare cămin cultural cu sală multifuncţională 
o Grădiniţă cu două săli de grupă 

Serviciile de proiectare vor fi ofertate pe intreg grupul de actiuni. 
 
 

Obiectivul 1: MODERNIZARE DE STRAZI 
 
1 – GENERALITATI 
            

Se solicita prestarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul: “MODERNIZARE STRAZI IN 
COMUNA VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU MARE”. 

Volumul prestatiilor ce intra in atributia executantului sunt: 

- Intocmirea Proiectului Tehnic (PTh). 

- Intocmirea Documentatiei de Avizare (DTAC) in vederea obtinerii autorizatiei de constructie. 

- Intocmirea Detaliilor de Executie 

 

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU MARE 

Prin reabilitarea acestui drum se urmareste fluidizarea traficului rutier in zona, diminuarea  efectelor 
negative  ale traficului asupra  vietii sociale a localitatilor  si realizarea unor legaturi rutiere optime din punct 
de vedere al distantelor de transport, al vitezei de deplasare si al costurilor transporturilor . 

Prin reabilitarea drumului se urmareste  stimularea dezvoltarii  localitatilor strabatute . 
         
2 -  PRINCIPALELE  CARACTERISTICI  ALE OBIECTIVULUI 
 

Obiectivul acestei investiţii constă în efectuarea lucrarilor de modernizare a strazilor Apostol, 
Cimitirului, Drumetilor, Ardudului, Lipa, Cocorilor, Bisericii, Saraturii, Voinicilor si Scolii din localitatea 
resedinta de comuna Viile Satu Mare. Lungimea traseului proiectat este de 6,6909 km. Traseul este 
amplasat in intravilanul satului Viile Satu Mare. 

Lăţimea părţii carosabile va fi de minim 4 m, iar acostamentele parţial sunt amenajate cu balast, iar 
restul sunt înierbate.  

Sistemul rutier existent este de tip nerigid, alcatuit dintr-un amestec de piatră spartă – pavaj si piatra 
sparta de calcar – refuz de ciur, care datorită neîntreţinerii corespunzătoare s-a degradat.  

Inexistenţa unui sistem rutier adecvat precum şi denivelările prezente determină circulaţia dificilă a 
autovehiculelor din zonă. În perioadele ploioase situaţia se agravează datorită lipsei îmbrăcăminţii rutiere 
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şi a sistemului deficitar de colectare şi evacuare a apelor din zona drumului (pe cea mai mare parte a 
traseelor şanţurile lipsesc sau sunt colmatate, apa băltind).  

Podeţele existente nu asigură scurgerea apelor pluviale fiind parţial sau integral colmatate.Accesele 
la proprietăţi sunt parţial amenajate de către unii localnici.  

Intersecţiile cu drumurile adiacente nu sunt amenajate în mod corespunzător.  
Traficul rutier actual este format, în general, din căruţe, maşini agricole şi autovehiculele localnicilor. 

Circulaţia auto se încadrează în limitele unui trafic redus. 
 

3 – CERINTE PENTRU DOCUMENTATIA  TEHNICA  
 

         Se solicita elaborarea urmatoarelor documentatii:  PROIECT  TEHNIC  , DETALII DE EXECUTIE , 
DOCUMENTATII  NECESARE   PENTRU  OBTINEREA ACORDURILOR AVIZELOR SI  
AUTORIZATIILOR FAZA PT  pentru obiectivul  de investitii  

o MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU MARE 

In conformitate cu Legea 82/1998 si OG 43/1997 strazile propuse pentru modernizare in cadrul 
prezentei documentatii, corespund drumurilor din clasa tehnica V., iar ca strazi cu o bandă de circulaţie cu 
latime de 4m cu platforme de încrucişare la distanţe de aproximativ 200m, ţinând cont de zonele cu 
vizibilitate, care permit depăşirea şi deplasarea autovehiculelor în ambele sensuri. 

Lucrările de modernizare proiectate vor cuprinde:  
- modernizarea platformei drumului  
- modernizarea sistemul rutier pe carosabil  
- asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului  
- amenajarea corespunzătoare a intersecţiilor cu drumurile laterale  
- semnalizarea rutieră  
 
Lungimile strazilor proiectate:  
Str. Apostol L= 1062,57 ml  
Str. Cimitirului L= 272,91 ml  
Str. Drumetilor L= 1201,64 ml  
Str. Ardudului L= 275,68 ml  
Str. Lipa L= 1109,98 ml  
Str.Cocorilor L= 184,17 ml  
Str. Bisericii L= 497,77 ml  
Str. Saraturii L= 521,90 ml  
Str. Voinicilor L= 1377,83 ml  
Str. Scolii L= 186,50 ml  
Total: 6690,95 m  
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Sistem Constructiv: 
  
- fundatie din pietruirea existenta, in grosime medie de 20-25cm, reprofilata  
- completare la fundatia existenta cu balast marunt 0/31mm, cu grosimea de 25cm  
- strat de baza din piatra sparta , cu grosimea de 12cm  
- strat de legatura din binder de pietris 0/31mm Badps31, de 5cm grosime  
- strat de uzura din beton asfaltic Ba16 de 4 cm grosime  
 
Completarea fundatiei cu un strat de balast se va aplica doar la strazile la care au aparut deformatii 

cauzate de traficul ce a depasit capacitatea portanta a drumului.  
Astfel în prima variantă partea carosabilă s-a propus a se executa din sistem rutier suplu realizat din 

îmbrăcăminte asfaltică şi un strat de bază din piatra sparta de 12cm grosime. Ca şi strat de fundaţie s-au 
ales agregate naturale de balastieră. Se vor executa doua benzi de incadrare . 
 
4  - CONDITII    DE   REALIZARE   A DOCUMENTATIEI TEHNICE 
 

Documentatia tehnica  va fi elaborata  in concordanta cu cerintele de finantare  prin programul 
FEADR Masura 322„Renovarea, dezvoltarea satelor” si cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 
pentru aprobarea „instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente instituţiilor publice precum şi a 
structurii şi metodologiei de eleborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 
           Documentatia  tehnica se va elabora in exclusivitate  pe baza   STUDIULUI   DE FEZABILITATE, 
partea a documentatiei de finantare depusa si aprobata pentru finantare de catre APDRP. Fata de 
STUDIULUI   DE FEZABILITATE pot fi admise unele modificari dar numai in urma argumentarii necesitatii 
modificarilor printr-un memoriu justificativ bine fundamentat si numai dupa aprobarea acestuia de catre 
APDRP. Orice modificare care se doreste a fi adusa studiului de fezabilitate va fi notificata in prealabil 
beneficiarului si supusa aprobarii APDRP.  

Comuna Viile Satu Mare in calitate de beneficiar va colabora cu proiectantul  punand la dispozitia  
acestuia dupa semnarea contractului Studiul de fezabilitate. 
Studiile de specialitate vor fi studiate de catre ofertantul castigator care inainte de semnarea contractului 
fie le va accepta in forma prezentata de beneficiar si le va insusi printr-o declaratie fie la va actualiza pe 
cheltuiala proprie. 

La elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere toate actele normative (tehnice si 
juridice) in vigoare la data elaborarii acesteia 

Premergator elaborarii ofertelor ,  beneficiarul  organizeaza vizitarea  obiectivului, conform 
precizarilor din fisa de date a achizitiei. 

Beneficiarul acorda sprijin in acest sens (insotitor pentru identificarea  traseului). 
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5 – PREZENTAREA SI   RECEPTIA DOCUMENTATIEI 
  

Proiectul  tehnic , detaliile de excutie  si caietele de sarcini   pentru    fiecare componenta vor fi  
prezentate  in 6 (sase) exemplare  originale in limba  romana, pe suport de hartie si  doua exemplare  in 
format digital (CD).  

Proiectantul va pune la dispozitia beneficiarului 5 (cinci) CD  -uri cu documentatia tehnica necesara 
ofertantilor  in vederea  elaborarii  ofertelor tehnice si financiare pentru  executia  lucrarilor . 

Documentatia tehnica va fi  verificata  de verificatori tehnici atestati  in domeniile specifice 
prezentului proiect – sarcina verificarii documentatiei cade in sarcina beneficiarului si nu face obiectul 
ofertei. 

Documentatia tehnica va fi receptionata de o comisie numita de beneficiar in acest sens si in cadrul 
careia va avea loc o analiza la care va participa in mod obligatoriu elaboratorul documentatiei. 

Solutionarea observatiilor si  a propunerilor de imbunatatire sau completare a documentatiei tehnice 
,  facute de catre verificatorii  proiectului de la  CRPDRP SATU-MARE raman in sarcina elaboratorului 
acestuia  cu respectarea termenelor  stabilite.  

Asigurarea  asistentei  tehnice din partea proiectantului  precum si completarea cu eventuale detalii   
necesare pe parcursul achizitiei  executiei  si a  executiei lucrarilor constituie  obligatie  si face obiectul 
ofertei . 
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Obiectivul 2: CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE 
 
1 – GENERALITATI 
            

Se solicita prestarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul: “CANALIZARE SI STATIE DE 
EPURARE IN COMUNA VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU MARE”. 

Volumul prestatiilor ce intra in atributia executantului sunt: 

- Intocmirea Proiectului Tehnic (PTh). 

- Intocmirea Documentatiei de Avizare (DTAC) in vederea obtinerii autorizatiei de constructie. 

- Intocmirea Detaliilor de Executie 

 
Obiectivul acestei investiţii constă în efectuarea lucrarilor de retele colectoare principale si 

secundare a strazilor Principala,Republicii,Codrilor, Voinicilor, Scolii,Plopilor si Bisericii din localitatea 
resedinta de comuna Viile Satu Mare.Lungimea traseului proiectat este de 9,95 km. Traseul este amplasat 
in intravilanul satului Viile Satu Mare.  

Tema de proiectare avuta in vedere:  
Se va proiecta un sistem centralizat de canalizare ape uzate si o statie de epurare corespunzatoare 

cerintelor normativelor in vigoare in domeniu.  
Traseele colectoarelor se vor proiecta , in limitele financiare ale programului FEADR ,incepind de la 

amplasamentul propus pentru statia de epurare la iesirea din Viile Satu Mare spre Cionchesti linga singurul 
emisar din zona ,Valea Homorodului. 

    
2 -  PRINCIPALELE  CARACTERISTICI  ALE OBIECTIVULUsI 
 

Avind in vedere limitele financiare ale finantarii prin PNDR coroborate cu concluziile studiului de 
fezabilitate intocmit pentru sistemul de canalizare si statie de epurare pentru localitatea Viile Satu Mare au 
fost alese urmatoarele caracteristici pentru investitie:  

- sistem de canalizare gravitationala pentru localitatea Viile Satu Mare cu parcurgerea traseului 
colectorului principal incepind dinspre capatul localitatii dinspre Medisa pina la amplasamentul propus 
pentru statia de pompare ,pe malul Vaii Homorodului, intre Viile Satu Mare si Cionchesti; acolo unde 
pantele terenului, prin adoptarea pantelor hidraulice care la debitele calculate asigura autocuratire, duc la 
adincimi mari se vor implementa statii de pompare de linie automatizate in functie de nivelele de apa uzata 
din bazinul de retentie ; pompele vor fi cu convertizor de frecventa pentru ca functionarea lor sa se 
suprapuna perfect peste debitele de moment astfel incit consumul de energie electrica sa fie cit mai 
rational  

- in localitatea Viile Satu Mare se recomanda implementarea unei statii de epurare zonale pentru 
localitatile Viile Satu Mare+ Cionchesti + Tataresti. Apele uzate din Tataresti se vor pompa printr-o 
conducta de refulare pe drumul direct dintre cele doua localitati in reteaua gravitationala a localitatii Viile 
Satu Mare si, tranzitind-o pe aceasta, va ajunge in statia de epurare a Viilor Satu Mare in etapa a II-a de 
implementare a sistemului de canalizare in comuna Viile Satu Mare  
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- Intr-o etapa viitoare pentru localitatile Medisa si Tireac se vor realiza statii de epurare pe paturi de 
stuf avind in vedere numarul mic al populatiei – Medisa 278 locuitori si Tireac 88 locuitori  

Reteaua de canalizare a localitatii Viile Satu Mare va fi capabila, fara sa fie modificate diametrele 
retelei sa preia apele uzate din Tataresti. Apele din Cionchesti nu trebuiesc preluate decit de statia de 
epurare nu si de catre colectoarele principale decit de-a lungul drumului de acces din DJ193/C pina in 
statia de epurare, deoarece amplasamentul propus pentru statia de epurare este intre Viile Satu Mare si 
Cionchesti.  

Scenariul propus prevede o statie de epurare pentru (2078+199+624) aproximativ 2 x 3000 locuitori 
echivalenti si un bazin de acumulare pentru efluentul statiei de epurare pentru etapa a II de dezvoltare a 
sistemului de canalizare a comunei. Se dubleaza capacitatea statiei de epurare la 2 linii de tratare 
biologica pentru perioadele de vacante si wickenduri cind populatia ajunge la 6000 locuitori ( etapa a II ).  

In etapa a II-a de implementare statia de epurare propusa va putea prelua si apele uzate de la 
societatile care vor functiona in Parcul industrial invecinat cu amplasamentul statiei de epurare.  

Reteaua de canalizare gravitationala a localitatii Viile Satu Mare se va realiza din tuburi PVC, SDR 
41 si SDR 34 (SN 4 si SN 8 ) in functie de adincimi D= 250 si 315 mm. Aceste diametre s-au prevazut 
pentru colectorul principal. Pentru colectoarele secundare s-au prevazut din aceleasi materiale cu aceleasi 
caracteristici de rezistenta si rigiditate dar cu diametre de D=160 si 250mm.  

Avantajul sistemului ales pentru reteaua localitatii Viile Satu Mare este ca va capacitatea de a 
transporta in tranzit spre statia de epurare si apele uzate provenite prin pompare de la Tataresti.  

Folosirea tuburilor din PVC, imbinate cu inel de cauciuc au marele avantaj , in cazul executiei 
corecte (zona conductei sa fie bine compactata la un grad de compactare de minim 90% conform fiselor 
tehnice elaborate de furnizori) ca nu permite infiltratii din freatic( ceea ce este foarte bine pentru sistem ( 
nu se pompeaza inutil ape de infiltratie ) cit si pentru statia de epurare deoarece nu se mareste debitul real 
cu un debit de infiltratie care ar perturba procesele biochimice din treapta biologica si ar conduce la 
consumuri exagerate de energie electrica; totodata asigurind o etanseitate perfecta reteaua nu va pierde 
apa care ar putea polua freaticul.  

Totodata un alt avantaj major este executia extrem de usoara a retelei datorita greutatii mici. 
Tuburile sunt manevrabile manual si confera o viteza mare de montaj datorita lungimii tuburilor de 6m , vis-
a-vis de 1m a celor din beton sau 2,5m a celor din ceramica..  

Caminele de vizitare prevazute din 60 in 60 de m dar obligatoriu in intersectii de strazi, se vor 
prevedea din polietilena etansate cu inele din cauciuc. Marile avantaje ale acestor camine din material 
plastic este ca sunt etanse si se monteaza extrem de usor. Nu necesita utilaje de ridicat cum este cazul la 
caminele din beton. Un alt avantaj este ca sunt mai durabile ca cele din beton.  

Statia de epurare cu treapta mecanica, biologica si chimica este cea mai indicata mai ales in cazul 
unui emisar cu debite de dilutie redusa.  

Marele avantaj al statiilor de epurare containerizate este faptul ca treapta biologica, inima unei statii 
de epurare, se poate forma din 2 linii tehnologice containerizate, ceea ce in cazul localitatii Viile Satu Mare 
care la sfarsit de saptamana si in vacante isi dubleaza populatia este foarte indicat. Luni, marti, miercuri si 
joi functioneaza o linie iar vineri, sambata si duminica functioneaza ambele linii.  

Statia de epurare va fi dotata pentru dezinfectare cu aparatura pentru raze ultraviolete. Acestea au 
rolul sa elimine peste 99% din bacteriile patogene. Avantajul consta in faptul ca apa poate fi folosita pentru 
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irigatii sau daca se evacueaza in Valea Homorod apa dezinfectata cu raze UV spre deosebire de apa 
dezinfectata cu clor nu are nici un impact daunator asupra florei si faunei din emisar.  

Scenariul propus de noi prevede si realizare unui bazin de acumulare pentru irigatii in etapa a II-a 
de implementare a sistemului. Avantajul consta in creerea unei oportunitati deosebite de realizare de 
campuri de legume si zarzavaturi intre Cionchesti si Viile Satu Mare si Cionchesti si Satu Mare care ar fi o 
buna afacere pentru locuitorii din Viile Satu Mare si Cionchesti. Municipiul Satu Mare ar putea fi 
aprovizionat cu legume si zarzavaturi irigate cu aceasta apa ieftina care in alt scenariu (deversare directa a 
efluentului statiei de epurare in Valea Homorodului) s-ar pierde inutil. Aceasta apa ar putea contribui la 
ridicarea nivelului de trai al populatiei din zona prin munca.  
 
3 – CERINTE PENTRU DOCUMENTATIA  TEHNICA  

 
Se solicita elaborarea urmatoarelor documentatii:  PROIECT  TEHNIC  , DETALII DE EXECUTIE , 

DOCUMENTATII  NECESARE   PENTRU  OBTINEREA ACORDURILOR AVIZELOR SI  
AUTORIZATIILOR FAZA PT  pentru obiectivul  de investitii : 

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU MARE 
 
Retele de colectare ape uzate  
Descrierea constructiva. 
 
Lungimea colectoarelor: 
Str. Principala = 3486 ml 
Str. Bisericii = 486 ml 
Str. Plopilor = 432 ml  
Str. Republicii = 522 ml  
Str. Codrului = 3088 ml  
Str. Voinicilor = 1195 ml  
Str. Saraturii = 522 ml  
Str. Scolii = 219 ml  
Total:9950 ml 
 
Scenariul propus prevede un colector de ape uzate gravitational de-a lungul drumului judetean care 

strabate Viile Satu Mare spre Medisa. Colectorul se va realiza din tuburi PVC imbinate cu inele din cauciuc 
ceea ce le confera o etanseitate deosebit. Diametrul prevazut este de 315 mm pentru colector. Tuburile 
prevazute intre 1,5 si 2m si respectiv peste 3m, se vor folosi tuburi PVC cu SDR34 (SN8) iar intre 2 si 3m 
adancime de acoperire se vor folosi tuburi cu SDR41 (SN4). Lungimea tuburilor va fi de 5 – 6m pentru 
fiecare tub. La imbinarea cu inel din cauciuc pentru ca imbinarea sa fie facuta usor si ingrijit se va folosi un 
lubrifiant. Zona conductei se va compacta numai cu mai de mana pana la un grad de compactare de 90% 
pina la circa 0,8-1,0m deasupra generatoarei superioare a tevilor PVC. Numai realizarea acestei faze de 
lucrari asigura o rezistenta si stabilitate ceruta pentru canalizarile din tuburi din PVC. Aceasta cerinta a fost 
subliniata deoarece este totalmente ignorata in general, de constructori dar este secretul functionarii in 
bune conditii a retelelor. In caz contrar, neavand asigurata o presiune pasiva in buzunare, la incarcarea cu 
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pamantul de umplutura deasupra, tuburile se ovalizeaza, isi pierd etanseitatea si se introduc tensiuni care 
prin oboseala duc la ruperea tuburilor.  

 
Descrierea functionala.  
 
Colectoarele principale cat si cele secundare vor fi realizate, cu pante diferite, cu mentiunea ca este 

imperios necesar sa asiguram, macar o data pe zi la Qu orar max viteza de autocuratire adica minim 
minimorum 0.7 m/s si sa limitam prin camine de rupere de panta, viteze sub viteza maxim admisibila 
pentru tevi din PVC.  

Panta minima pe care am impus-o va fi, pentru diminuarea cheltuielilor mari cu exploatarea, de 4‰ - 
5‰. Bineinteles ca acolo unde pantele ternurilor sunt mari, panta canalului se va adapta la acestea.  

Avand in vedere aspectul sinusoidal al profilului longitudinal al traseelor in multe puncte coborate ale 
profilului se vor prevedea statii de pompare care vor asigura, prin pompare in punctele inalte (cumpana 
apelor) continuitatea fluxului apei spre statia de epurare .  

La colectoare se prevad racordurile , acolo unde este posibil, in caminele de interventie, iar intre 
acestea ,direct pe tub, prin prevederea solutiei celei mai ieftine, de lipire pe crestele colectoarelor a unor 
dispozitive de stuturi cu mufa tip ``SA``.Aceste conducte se vor conduce pina ce ies de sub carosabil astfel 
incit nu va mai fi necesar sa fie realizate cheltuieli inutile cu desfacerea si refacerea asfaltuluipentru 
realizarea foarte imprastiata in timp a racordurilor gospodariilor.Se evita astfel deteriorarea sigura a 
covorului asfaltic abia realizat prin investitia integrata de modernizare a strazilor.  

Prin proiectare se asigura conditiile de functionare a colectoarelor astfel in cat vitezele de curgere la 
debitele maxime orare sa fie mai mari de 0.7m/s.  

Caminele vor fi toate carosabile. Golurile de acces vor fi inchise cu capace din fonta ductila 
rezistente la sarcini din trafic de 40to iar racordurilela camine si la colector se vor inchide cu un dop din 
PVC care se va recupera atunci cind gospodariile ,pe cheltuiala proprie, vor realiza racordarea definitiva 
,pe sub trotuaru din domeniul public,a canalizarii din domeniul privat propriu.  

 
Descrierea tehnologica.  
 
Canalele colectoare, atat cele principale cat si cele secundare se vor poza in sapatura dechisa. 

Compactarea pentru zona I (zona conductei) se va realiza strict numai manual la 90-95% grad de 
compactare, respectiv zonele II si III la 95-100% grad de compactare.  

Statiile de pompare de linie se vor realiza din beton, cu Dn=2,0m respectiv 3,0m, cu capace din 
fonta ductila carosabile. Adancimea statiilor de pompare va rezulta din cumularea adancimilor canalelor 
colectoare rezultate din profilele longitudinale si a adancimii necesare a bazinelor de retentie ale statiilor 
de pompare rezultate din volumul necesar pentru circa 15 min de acumulare la Qu orar max al 
tronsoanelor deservite.  

Statiile de pompare vor fi dotate cu 1+1 electropompe submersibile, avand debitele acoperitoare 
pentru debitele calculate pentru tronsoanele aferente respectivelor statii de pompare. Inaltimile de 
pompare s-au calculat pentru acoperirea diferentelor de nivel intre pompe si viitoare cumpana a apelor pe 
traseul colectoarelor spre statia de epurare la care s-au adaugat pierderile de sarcini longitudinale si locale 
plus adancimea nivelului minim al apei in bazinele de retentie. Pompele vor fi toate cu tocator si prevazute 
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cu convertizoare de frecventa care sa asigure o inaltime de pompare minima pentru a transporta apa in 
canalizarea gravitationala urmatoare. Pompele vor fi automatizate in functie de nivelele de apa din bazinul 
de retentie. Monitorizarea functionarii pompelor de linie se va realiza prin semnale GSM pe telefoane 
mobile aflate la personalul de intretinere si exploatare, instalatiile electrice ale pompelor vor fi toate antiex.  

 
Statia de epurare  
Descriere constructiva  
 
Statia de epurare mecano – biologica – chimica va fi formata din mai multe tipuri de constructii:  
- chesoane circulare din beton armat  
- containere paralipipedice din otel inox  
- platforme din beton armat  
- camine din beton simplu  
 
Bazinul de omogenizare, statia de pompare ape uzate, bazin colectare si ingrosare namol, 

separatorul de grasimi si deznisipatorul vor fi constructii tip cheson cilindric din beton armat.  
Treptele biologice si chimice vor fi containere paralipipedice din otel inox .  
Gratarul mecanic si cel normal vor fi intr-o constructie metalica din otel inox.  
Caminele de legatura se vor realiza din PVC cu capace din fonta ductila.  
Gura de varsare a efluentului se va realiza din beton armat monolot.  
Radierele de sub containere (inclusiv cele pentru birouri si grupuri sanitare) se vor prevedea din 

beton armat.  
Descrierea functionala si tehnologica  
 
Soluţia tehnica propusă pentru epurarea apelor uzate are la baza evoluţia in acest domeniu atât pe 

plan european cât şi în ţara noastră a tehnologiei de epurare a apelor uzate provenite de la localităţi mici şi 
mijlocii. În tara noastră, această tehnologie de epurare cu echipamente moderne şi fiabile este aplicata cu 
foarte bune rezultate de cca.6-8 ani în numeroase aplicaţii.  

Avantajul acestei tehnologii constă în montajul simplu, fără costuri mari a compartimentelor acestei 
staţii de epurare, fiabilitate, exploatarea foarte simplă.  

Pentru montarea şi punerea în funcţiune a staţiei de epurare sunt necesare realizarea următoarelor 
construcţii anexe:  

 1. platforme din beton armat pentru aşezarea şi fixarea unităţii de epurare şi platformă de 
depozitare a containerelor cu reziduuri;  

 2. cămin de comutare;  
 3. clădire tehnologică deservent-laborant, grătar şi deshidratare în saci,  
 4. cămine pentru deznisipator şi separator grăsimi  
 5. bazin de egalizare şi pompare apă menajeră;  
 6. staţie de pompe nămol.  
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Descrierea fluxului tehnologic  
- reţinerea materiilor grosiere, a celor în suspensie şi flotante, în grătarul automat, deznisipator şi 

separatorul grăsimi ;  
- egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate, operaţiune ce se realizează în 

bazinele de egalizare şi în staţia de pompare. Alimentarea în mod continuu şi relativ constant cu apă uzată 
a unităţii compacte de epurare îi asigură acesteia o funcţionare optimă în treapta biologică;  

- reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în unitatea compactă, instalaţie ce poate 
realiza şi nitrificarea-denitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare, dacă se 
constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot. Acest lucru se realizează în compartimetul 
I de epurare din modulul biologic. Insuflarea de oxigen se realizeză progresiv, începând de la valori foarte 
mici în compartimentul 1, oxigen minim necesar pentru menţinerea activă a bacteriilor până la oxigenare 
energică în ultimul compartiment.  

Efluentul unităţii compacte , în urma proceselor de epurare mecano-biologică, îndeplineşte condiţiile 
de calitate impuse de NTPA 001-2002 pentru toţi indicatorii ;  

- dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizează într-o instalaţie ataşată 
unităţii compacte . Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării, datorită formării în cursul de 
apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică în situaţia aplicării celei din urmă variante.  

 
Linia nămolului  
Evacuarea nămolului din compartimentul de decantare aferent unităţii compacte de epurare (modul 

biologic de epurare) într-un bazin de colectare si pompare namol. Un lucru deosebit de important îl 
constituie absenţa unui volum insemnat de nămol în exces datorită aplicării unei tehnologii performante de 
epurare biologică cu unitatea compactă de epurare.  

Pelicula biologică este evacuată periodic în perioada de spălare tehnologică a staţiei de epurare. 
Aceste ape sunt vidanjate şi introduse în bazinul de omogenizare în vederea trecerii acestor ape prin 
decantorul lamelar şi evacuarea namolului în instalaţia de deshidratare cu saci.  

Statia de epurare este prevazuta cu by-pass/preaplin general, pentru situatia caderii alimentarii cu 
energie electrica.  

 
Cămin de comutare: Construcţia căminului de comutare a fost concepută ca o construcţie circulară 

având diametrul interior de 1,50m şi o adâncime de 1,90m.  
Săpătura se va executa manual sau mecanizat, cu taluz înclinat fără sprijiniri.  
Se va acorda o deosebită atenţie la poziţionarea pieselor metalice înglobate pentru trecerea 

conductelor şi pentru fixarea scării de acces în staţie.  
Planşeul staţiei are grosimea de 15cm.  
Golurile din planşeu se vor borda cu 216 pe latură şi cu cornier la partea superioară de care se vor 

suda capacele metalice.  
Cămine pentru deznisipator şi separator grăsimi  
Această construcţie a fost concepută ca o construcţie circulară având diametrul interior de 1,50 m şi 

o adâncime de 3,50 m.  
Săpătura se va executa în manual sau mecanizat, cu taluz înclinat fără sprijiniri.  
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Se va acorda o deosebită atenţie la poziţionarea pieselor metalice înglobate pentru trecerea 
conductelor şi pentru fixarea treptelor înglobate ale scării de acces în cămin.  

Planşeul staţie are grosimea de 15 cm.  
Golurile din planşeu se vor borda cu 216 pe latură şi cu cornier la partea superioară de care se vor 

suda capacele metalice.  
Bazin egalizare şi omogenizare debite apă menajeră  
Construcţia bazinului de egalizare a fost concepută circular având diametrul interior de 3,00 m şi o 

adâncime de 5,00 m. Această construcţie a fost împărţită în trei tronsoane ce se vor executa treptat odată 
cu coborârea acestuia în teren.  

Se va acorda o deosebită atenţie la poziţionarea pieselor metalice înglobate pentru trecerea 
conductelor şi pentru fixarea scării de acces în staţie.  

Planşeul staţie are grosimea de 15cm şi este prevăzut cu două grinzi cu secţiune de 25x40cm.  
Golurile din planşeu se vor borda cu 216 pe latură şi cu cornier la partea superioară de care se vor 

suda capacele metalice.  
Staţie de pompe apă menajeră  Construcţia staţiei de pompe a fost concepută cheson circular 

având diametrul interior de 2,00m şi o adâncime de 5,50m. Această construcţie a fost împărţită în trei 
tronsoane ce se vor executa treptat odată cu coborârea acestuia în teren.  

Se va acorda o deosebită atenţie la poziţionarea pieselor metalice înglobate pentru trecerea 
conductelor şi pentru fixarea scării de acces în staţie.  

Planşeul staţie are grosimea de 15cm.  
Golurile din planşeu se vor borda cu 216 pe latură şi cu cornier la partea superioară de care se vor 

suda capacele metalice.  
Staţie de pompe nămol: construcţia staţiei de pompe a fost concepută ca un cheson circular având 

diametrul interior de 3,00m şi o adâncime de 4,00m. Această construcţie a fost împărţită în trei tronsoane 
ce se vor executa treptat odată cu coborârea acestuia în teren.  

Se va acorda o deosebită atenţie la poziţionarea pieselor metalice înglobate pentru trecerea 
conductelor şi pentru fixarea scării de acces în staţie.  

Planşeul staţie are grosimea de 15cm şi este prevăzut cu două grinzi cu secţiune de 25x40cm.  
Golurile din planşeu se vor borda cu 216 pe latură şi cu cornier la partea superioară de care se vor 

suda capacele metalice.  
Platforme din beton armat  
Pentru fixarea şi aşezarea staţie de epurare şi pentru depozitarea containerelor cu reziduuri sunt 

necesare realizare unor platforme din beton armat aşezate pe un start de balast bine compactat.  
Platformele au grosimea de 25cm armare cu o plasa 108/m pe ambele direcţii şi este executată pe 

un strat de balast compactat si un beton de egalizare.  
Platforma staţiei de epurare sunt prevăzute cu rampe de acces ce au înclinare de 1:6. Platforma 

rezervată depozitării containerelor cu reziduuri este prevăzută cu un sifon de pardoseală legată la reţeaua 
de canalizare din incintă pentru a prelua eventualele scurgeri din containere sau scurgerea apei după 
spălarea acesteia.  

Pentru lucrările deosebite, proiectul de execuţie cuprinde instrucţiuni tehnice specifice.  
Organizarea de şantier va folosi un spaţiu minim în imediata apropiere a obiectivelor, iar pentru 

diversele necesităţi, se vor face branşamente la reţelele din incintă.  
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Trepte de epurare  
o Treapta mecanica (degrositarea)  

Gratarul mecanic si cel de rezerva -manual , sunt pentru un debit de 100 m3/h si este amplasat intr-
un camin cu diametrul de 1,5 m si adancimea de 1,67 m. Curăţirea gratarului se face automatizat sau 
periodic, la intervale de timp stabilite ca urmare a experientei de exploatare, manual, cu ajutorul unei 
greble.  

Reţinerile sunt spalate, tratate cu biopreparate stabilizatoare , incarcate in saci/container, evacuate 
şi depozitate pe platforma de depozitare.  

Pentru prevenirea mirosului neplăcut şi realizarea unei fermentări în profunzime a materialului 
grosier reţinut, este recomandat să se folosească o dată la două săptămâni biopreparate sub formă de 
pudră.  

Din caminul grătarului , după reţinerea materiilor grosiere, apa uzată ajunge în separatorul de 
grăsimi / deznisipator unde are loc separarea particulelor solidesi a grăsimilor. 

Deznisipatorul / separatorul de grăsimi de tip vertical permite reţinerea substanţelor plutitoare prin 
flotaţie gravitaţională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm, gravitaţional.  

Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, în funcţie de acumularea acestora, într-un Bazin 
de colectare grasimi, în care se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice, biopreparate, cu 
eliminarea lor periodică prin vidanjare sau pompare.  

Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe de nisip cu rotor in 
construcţie rezistentă la abraziune, intr-un bazin de stocare nisip, prevăzut cu radier drenant cu barbacane 
şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei în fluxul tehnologic de epurare. Nisipul va fi spălat şi 
tratat cu biopreparate, în scopul stabilizării acestuia.  

Bazinul de egalizare, omogenizare are o dubla funcţionalitate:  
- omogenizează compoziţia apelor uzate (care la localităţi mici are o gamă de variaţie mare) prin 

capacitatea de inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer electromecanic  
- preia varfurile de debit, in special debitele mici din timpul noptii, prin inmagazinarea unui volum de 

apa uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica  
- asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de epurare compacta, 

containerizata. Electropompele sunt prevazute cu convertor de frecventa care asigura 
alimentarea continua a unitatilor de epurare, functie de debitul afluent in bazin (nivelul din bazin)  

- In bazin se va monta si un mixer electromecanic pentru omogenizare apei uzate  
Este prevazut capac de acces pentru mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanta si 

exploatare.  
o Treapta biologică  

Unitate compactă containerizată de epurare compusă din module compacte de epurare  
Această instalaţie realizează o epurare biologică si chimica foarte eficientă, procesul tehnologic fiind 

automatizat şi controlat permanent. Unitatea este alcătuit din următoarele componente:  
- anc de sedimentare primară  
- camera de coagulare  
- tanc de hidroliză - fermentare  
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- tanc heterotrofic de nitrificare si de-nitrificare cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de 
susţinere a masei organice tip biofilm flotante  

- tanc hetero - autotrofic de nitrificare si de-nitrificare cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive 
de susţinere a masei organice tip biofilm fix  

- tanc autotrofic de nitrificare  
- instalaţie de dezinfecţie cu ultraviolete.  
 
o Treapta chimică  

Din staţia de pompare apa ajunge în camera de coagulare, înglobată în modulul de epurare 
compact. În această camera are loc dozarea de polielectrolit, flocularea şi sedimentarea compuşilor pe 
baza de fosfor eliminându-se astfel necesitatea unui decantor secundar.  

Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unitati de stocare si dozare. Materia 
sedimentată este stocat gravitaţional în bazinul de decantare dotat cu decantor cu blocuri lamelare care 
realizează reţinerea materiilor în suspensie. Evacuarea sedimentelor primare se realizează prin 
intermediul unei electropompe de proces care asigura atât evacuarea acestui sediment către bazinul de 
stocare nămol decantat primar cât şi recircularea parţiala a acestuia pentru susţinerea procesului biologic. 
Cantitatea de fosfor care rămâne în apă este cea necesară asigurării unei concentraţii în Ptot conform 
NTPA 001 dar care asigura în acelaşi timp fosforul necesar proceselor biochimice care au loc în treapta de 
epurare biologică.  

În vederea mineralizării substanţelor organice conţinute de sedimentul primar se introduce un 
biopreparat, care realizează fermentarea în profunzime a materialului decantat. Nămolul primar este trimis 
prin pompare către un Bazin de colectare si pompare nămol dotat cu mixer si electropompă submersibilă 
de unde este repompat către unitatea de deshidratare nămol cu saci filtru.  

Datorită aplicării soluţiei cu blocuri lamelare rezultă o reducere substanţială a spaţiului de decantare 
dar şi o eficienţă mult mai mare faţă de soluţiile standard.  

Apa astfel limpezită trece în compartimentul de aerare unde se realizează epurarea biologică şi 
insuflarea de oxigen cu ajutoru unor compresoare submersibile.  

 
Compartimentul biologic este compus din:  
 a).Tanc de fermentare şi hidroliză se realizează următoarele procese:  
  -absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie)  
  - reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5)  
  - reducerea materiilor în suspensie  
  - fermentarea produşilor de hidroliză  
 
În acest compartiment se dezvoltă bacterii de tip SAPROFIT (nivelul I al lanţului trofic) care aderă la 

mediul plutitor şi reduc materia organică în proporţie de 40%.  
Bacteriile, în această primă etapă elimină de 20 - 30 de ori mai multe enzime decât pot să consume. 

Datorită acestui fapt, acest tanc se poate numi fermentator (incubator de enzime). Din cauza eliberării în 
apă a unei cantităţi mari de enzime, procesele biochimice de eliminare a substanţei organice se 
desfăşoară în mod accelerat (intensiv).  
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 b).Tanc heterotrofic de nitrificare si de-nitrificare, cu formarea nivelului II din lanţul trofic, 
BACTERIVORE. În acest bazin se realizează:  

  - oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză  
  - nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi 

respectiv azotaţi.  
 
Există bacterii heterotrofe care realizează nitrificarea, proces care se desfăşoară în prezenţa 

oxigenului insuflat în masa de apă şi bacterii specializate autotrofe care realizează denitrificarea, obţinând 
oxigenul necesar metabolismului din compuşii organici şi cei pe bază de azot. Bacteriile autotrofe pot 
convieţui în acelaşi mediu cu bacteriile heterotrofe.  

Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80%.  
Denitrificarea permite reducerea azotiţilor la azot gazos, care se degajă în atmosferă.  
 c).Tanc hetero - autotrofic de nitrificare şi de-nitrificare - Nivelul III - (se dezvoltă o bacterie 

superioara a lanţului trofic CARNIVORE care continuă procesele începute în zona nivelului II). În plus, se 
realizează mineralizarea trofică, proces consumator de oxigen.  

 d).Tanc autotrofic de nitrificare - Nivelul IV - zonă în care se dezvoltă cele mai evoluate 
microorganisme (carnivore avansate şi DETRIVORE – nivelul IV al lanţului trofic - bacterii care consumă 
reziduuri de substanţă organică, metaboliţi, celule moarte) care practic curăţa sistemul.  

Procesele de oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză şi mineralizare trofică sunt continuate şi 
în plus apar procese de nitrificare autotrofă.  

Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de mineralizare trofică şi 
oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză.  

Tehnologia permite eliminarea succesivă a substanţelor organice în diferite stadii ale lanţului trofic, 
transformându-le în substanţa anorganica.  

În tehnologiile convenţionale rezultă nămol activat, care este compus din masă celulară. În 
tehnologia compactă containerizată această masă celulară se regăseşte pe mediul plutitor cu aderenţă 
ridicată la culturile bacteriene, iar substanţa organică care intră în sistem este consumată şi transformata 
in materialul celulelor vii iar în ultima etapă, în nivelul IV, regăsim celulele şi microorganismele detrivore 
care se hrănesc cu celulele moarte şi care sunt aderente la suportul plutitor.  

Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă a materiilor organice. 
Datorita relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe filmul fix in procesele de epurare, nu se 
formează nămol în exces.  

Din bazinul de stocare nămol, nămolul este pompat către instalaţia de deshidratare nămol în saci 
prevăzută cu sistem de dozare polielectrolit pentru îmbunătăţirea gradului de deshidratare. Supernatantul 
rezultat în urma procesului de deshidratare este reintrodus gravitaţional în circuitul de epurare. Nămolul 
rezultat este un nămol mineralizat şi deshidratat care va fi depozitat pe o platformă de stocare. Suprafaţa 
platformei de uscare este de 4 m x 6 m.  

 
Dezinfecţia efluentului  
Apa limpezită este dirijată apoi spre instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete, după care efluentul 

epurat şi dezinfectat, ce respectă condiţiile de calitate impuse de normativul NTPA 001-2002, este evacuat 
în emisar.  
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Instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete, montată imediat după treapta biologică este din oţel inox şi 
funcţionează cu lămpi neimersate. Razele ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253,7 nm penetrează 
masa de lichid, producând moartea microorganismelor patogene. Eficienţa dezinfecţiei este de 95% - 99%. 

 
 
 
4  - CONDITII    DE   REALIZARE   A DOCUMENTATIEI TEHNICE 
 

Documentatia tehnica  va fi elaborata  in concordanta cu cerintele de finantare  prin programul 
FEADR Masura 322„Renovarea, dezvoltarea satelor” si cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 
pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente instituţiilor publice precum şi a 
structurii şi metodologiei de eleborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 
           Documentatia  tehnica se va elabora in exclusivitate  pe baza   STUDIULUI   DE FEZABILITATE, 
partea a documentatiei de finantare depusa si aprobata pentru finantare de catre APDRP. Fata de 
STUDIULUI   DE FEZABILITATE pot fi admise unele modificari dar numai in urma argumentarii necesitatii 
modificarilor printr-un memoriu justificativ bine fundamentat si numai dupa aprobarea acestuia de catre 
APDRP. Orice modificare care se doreste a fi adusa studiului de fezabilitate va fi notificata in prealabil 
beneficiarului si supusa aprobarii APDRP.  

Comuna Viile Satu Mare in calitate de beneficiar va colabora cu proiectantul  punand la dispozitia  
acestuia dupa semnarea contractului Studiul de fezabilitate. 
Studiile de specialitate vor fi studiate de catre ofertantul castigator care inainte de semnarea contractului 
fie le va accepta in forma prezentata de beneficiar si le va insusi printr-o declaratie fie la va actualiza pe 
cheltuiala proprie. 

La elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere toate actele normative (tehnice si 
juridice) in vigoare la data elaborarii acesteia 

Premergator elaborarii ofertelor ,  beneficiarul  organizeaza vizitarea  obiectivului, conform 
precizarilor din fisa de date a achizitiei. 

Beneficiarul acorda sprijin in acest sens (insotitor pentru identificarea  traseului). 
 
5 – PREZENTAREA SI   RECEPTIA DOCUMENTATIEI 
  

Proiectul  tehnic , detaliile de excutie  si caietele de sarcini   pentru    fiecare componenta vor fi  
prezentate  in 6 (sase) exemplare  originale in limba  romana, pe suport de hartie si  doua exemplare  in 
format digital (CD).  

Proiectantul va pune la dispozitia beneficiarului 5 (cinci) CD  -uri cu documentatia tehnica necesara 
ofertantilor  in vederea  elaborarii  ofertelor tehnice si financiare pentru  executia  lucrarilor . 

Documentatia tehnica va fi  verificata  de verificatori tehnici atestati  in domeniile specifice 
prezentului proiect – sarcina verificarii documentatiei cade in sarcina beneficiarului si nu face obiectul 
ofertei. 
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Documentatia tehnica va fi receptionata de o comisie numita de beneficiar in acest sens si in cadrul 
careia va avea loc o analiza la care va participa in mod obligatoriu elaboratorul documentatiei. 

Solutionarea observatiilor si  a propunerilor de imbunatatire sau completare a documentatiei tehnice 
,  facute de catre verificatorii  proiectului de la  CRPDRP SATU-MARE raman in sarcina elaboratorului 
acestuia  cu respectarea termenelor  stabilite.  

Asigurarea  asistentei  tehnice din partea proiectantului  precum si completarea cu eventuale detalii   
necesare pe parcursul achizitiei  executiei  si a  executiei lucrarilor constituie  obligatie  si face obiectul 
ofertei . 
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Obiectivul 3: REABILITARE, MODERNIZARE CAMIN CULTURAL CU SALA 
MULTIFUNCTIONALA 

 
1 – GENERALITATI 
            

Se solicita prestarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul: “REABILITARE, MODERNIZARE 
CAMIN CULTURAL CU SALA MULTIFUNCTIONALA IN COMUNA VIILE SATU MARE, SAT. 
TATARESTI, JUDETUL SATU MARE”. 

Volumul prestatiilor ce intra in atributia executantului sunt: 

- Intocmirea Proiectului Tehnic (PTh). 

- Intocmirea Documentatiei de Avizare (DTAC) in vederea obtinerii autorizatiei de constructie. 

- Intocmirea Detaliilor de Executie 

 

Prin tema de proiectare s-a solicitat realizarea  unei sali multifunctionale in care se pot 
desfasura diferite activitati: spectacole  de teatru si organizarea de nunti, expozitii, 
simpozioane,etc. 

Avand in vedere cerintele actuale si normele europene se propune extinderea cladirii pentru 
rezolvarea unor functiuni lipsa. 

    
2 -  PRINCIPALELE  CARACTERISTICI  ALE OBIECTIVULUI 
 

Cladirea existenta a fost realizata in jurul anilor 1960-1965 conform cerintelor  din vremea 
respectiva, cu urmatoarele functiuni: 

 
- sala de spectacole:teatru, cinematograf, 
-  hol acces principal 
- club 
- scena cu vestiare 
- depozite 

 
 
Activitati culturale propuse : 

• Organizarea evenimentelor de instruire stiintifica sau artistica, adaptarea la nevoile, 
capacitatile individuale,organizarea diferitelor forme de auto-manifestare  

• Organizarea cursurilor de dans popular si modern  
• Organizarea lunara al spectacolelor de teatru  
• Organizarea festivalului cu specific local  
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In prezent caminele culturale studiate prezinta o serie de deficiente functionale, cum ar fi: 

- grupuri sanitare nefunctionale, fara alimentare cu apa, nerespectand normele sanitare si 
de mediu, amplasate in cladiri invechite depreciate constructiv si din punctul de vedere al finisajelor; 

- spatiile existente ale cladirii sunt incalzite prin metode neperformante, utilizand cantitati 
mari de combustibil solizi in sobe de reracote uzate; 

- starea si capacitatea instalatiilor electrice existente prrecum si iluminatul artificial sunt 
invechite si neperformante,utilizandu-se  lampi incandescente. 

La nivelul mezanin, in partea opusa scenei, se afla cabina de proiectie. 
 
3 – CERINTE PENTRU DOCUMENTATIA  TEHNICA  

 
Se solicita elaborarea urmatoarelor documentatii:  PROIECT  TEHNIC  , DETALII DE EXECUTIE , 

DOCUMENTATII  NECESARE   PENTRU  OBTINEREA ACORDURILOR AVIZELOR SI  
AUTORIZATIILOR FAZA PT  pentru obiectivul  de investitii : 

- REABILITARE, MODERNIZARE CAMIN CULTURAL CU SALA MULTIFUNCTIONALA IN 
COMUNA VIILE SATU MARE, SAT. TATARESTI, JUDETUL SATU MARE 
 

Cladirea caminului cultural, corpul existent si cel de extindere in conformitate  cu H.G.26/1994 
anexa a2, categoria  de importanta a cladirii este „C” importanta  normala, iar in conformitate cu normativul 
P.100-92, tabel 5.1. clasa de importanta a  constructiilor este III,  importanta normala.                                                                                                                                                                                                                    

 
• Cladirea existenta, camin cultural: 

 
- fundatii din beton  
- pereti portanti din caramida  
- planseu din grinzi de lemn  
- acoperis tip sarpanta din lemn  

 
Rezistenta  
 

• Se va realiza planseu din beton armat cu  subcentura 
• Este necesara subturnarea fundatiilor peretiilor longitudinali. 
• Corp bucatarie cu anexe si depozit: 

 
- fundatii continui din beton  
- pereti portanti din caramida  
- plansee din beton armat turant monolit  
- acoperis tip sarpanta din lemn 

Amplasarea pe teren: 
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Terenul studiat,incinta caminului cultural, este in domeniul public, situat in intravilanul satului 
Tataresti, care este sat aparinator al comunei Viile Satu Mare. 

Curte comunca cu Scoala generala din localitate. 
In urma studierii amplasamentului s-a ajuns la concluzia ca amplasarea corpului de extindere 

trebuie realizat pe fatada laterala a cladirii. 
 
 Vecinatati: 

- Nord  Scoala generala  
- Sud  Str,Principala  
- Est  Canal:Paraul Nou 
- Vest  Strada  

 
 • Indici realizaţi pe suprafaţa terenului(existent+propus): 
 

EXISTENT:  
 
Aria construită  =470,0 mp 
Aria utila   =342,3 mp 
P.O.T   =35,4% 
C.U.T.   =37,9% 
 
 
PROPUS: 
 
Aria construită  =74 mp 
Aria utila   =59 mp 
P.O.T   =41,8% 
C.U.T.   =42,2% 

 
• Suprafeţe, travei: 
 

Clădirea  va avea (existent +propus): 

- aria construită:   Ac =470,0 mp  
- aria construită desfăşurată :  Acd=470,0 mp 
- aria utilă :    Au = 404,3  mp 
- volumul interior:    Vint.= 1800,0mc 
- travei existente si  propuse:   4,65; 4,05; 3,25; 12,55 si 4,75 
- inălţimea libera:    2,80m; 4,12m 
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 Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate : 
 
• Soluţia funcţională: 
 
In urma studierii amplasamentului  si a documentatiei de urbanism, se propune extinderea cladirii 

existente cu un alt corp de cladire.  
Cladirea existenta are regim de inaltime parter,  dar cu inaltimea interioara mai mica avand in 

vedere ca functiunile propuse nu  necesita o inaltime care este necesara salii multifunctionale. 
  
• Functiuni propuse: 
 
In cadrul cladirii existente se propune o reabilitare generala realizand urmatoarele functiuni:     
 

- Din holul de acces in locul incaperii  de depozitare se vor realiza grupuri sanitare  pentru 
sala de spectacole, separate pe sexe.Ventilarea grupurilor sanitare se va realiza prin ghene de 
ventilatie. 

- In zona scenei se vor realiza vestiare si grupuri sanitare pentru artisti. 
- Se va prevedea si un acces de serviciu din spate pentru persoane si introducere decoruri . 
- Se va realiza o incapere pentru depozitarea mobilierului (fiind sala de spectacole o sala 

multifunctionala ) 
- Se propune o incapere pentru centrala termica proprie care va furniza caldura si apa 

calda pentru grupurile sanitare. 
-     In cadrul cladirii existente  se propune  schimbarea unor finisaje, dupa cum urmeaza: 
 

                         - inlocuirea de usi si ferestre  
                         - reparatii tencuieli interioare  
                         - pardoseli reci si calde noi 
                         - reparatii acoperis  
                         - schimbare tigla, streasina,thinichigerii,jgheaburi si burlane  
                         - zugraveli interioare  
                         - reconditionare fatada. 
 
Corp extindere-sistem constructiv: 
 
Acest corp de cladire se va realiza in lungul cladirii existente  spre curte se va  cuprinde urmatoarele 

functunii:acces personal,filtru personal,spalat vase/vesela,bucatarie,preparari,depozit. 
Constructia propusa va fi realizata pe un sistem cu zidarie portanta intarita cu samburi (stalpi)de 

beton. 
- fundatii continue din beton C8/10 
- pardoseala de beton la parter C8/10 
- zidarie portanta din caramida GVP, cu goluri verticale intarita cu samburi din beton. 
- planseu din beton armat. 
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- acoperis tip sarpanta din lemn de rasinoase ecarisat. 
- invelitoare cu tigla profilate. 
- tamplarie din P.V.C. cu geam termopan.  
- pardoselile  reci si calde. 
- instalatiile sanitare, de incalzire si electrice. 
- finisajele interioare  si exterioare. 
- clasa de importanta „C” 
- categoria de importanta „III” 

Nivelul mezaninului se va desfiinta, nu mai este necesara cabina de proiectie, spatii in care accesul 
este foarte greoi.Desfintarea practic, este demolare unui planseu intermediar. 

Finisajele interioare si exterioare vor fi obisnuite de grad superior. 
In corpul de cladire existent se vor remedia finisajele interioare si exterioare, se vor schimba 

tamplariile, se vor reface pardoselile  reci si calde. 
 
  
• Compartimentări pe funcţiuni şi suprafeţe plan parter: 

 
          PLAN PARTER EXISTENT: 
 

- Hol                                S=26,40 mp 
- Birou   S=24,40 mp 
- Sas                           S=10,60 mp 
- Grup Sanitar                                              S= 9,40mp 
- Depozit                                                 S= 11,80  mp 
- Centrala termica                                     S= 13,60 mp 
- Sala spectacol                                            S=201,6 mp 
- Scena                                                        S=23,5 mp 
- Vestiar/Grup sanitar                                      S=10,49 mp 
- Vestiar/Grup sanitar                                       S=10,49 mp 

 
                                                                           Au=342,3 mp 

 
 PLAN PARTER PROPUS: 

  
- Acces personal                                S=5,3 mp 
- Filtru personal   S=6,0 mp 
- Spalare vase/vesela                                S=8,1 mp 
- Bucatarie                                                         S= 20,25 mp 
- Preparari                                                 S= 8,6  mp 
- Depozitare                                                       S= 11,25 mp 
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                                                                           Au=59 mp 
 Cladirea va avea un  trotuar de protectie de 1 m pe tot perimetrul constructiei. 

 
• Aspect, finisaje: 

 
   Finisajele exterioare vor trebui revizuite,cele  degradate inlocuite, supuse unor reparatii capitale. 
   Principalele finisaje folosite sunt: 
   Finisaje interioare: 

- Tencuieli interioare obişnuite 
- Gleturi de ipsos pe tencuieli                                     
- Zugrăveli cu vopsele lavabile 
- Spoieli cu lapte de var pe tencuieli la tavane  
- Tâmplării din  P.V.C. cu geam termopa 
- Pardoseala din  birouri va fi din parchet laminat   
- Pardoseli din gresie antiderapantă la băi, bucatarie, vestiare.  

 
   Finisaje exterioare: 

- Tencuieli speciale pe polistiren,drişcuite 
- Zugrăveli cu vopsele lavabile şi coloranţi 
- Tencuieli speciale la socluri cu similipiatră şi pietriş mărgăritar 
- Trepte, plinte din gresie antiderapantă 
- Tâmplării PVC cu geam termopan 
- Jgheaburi, burlane, glafuri din tablă zincată 
-  Învelitoare cu tigla 
- Tabachere metalice cu luminator de geam rigla 
- Opritoare de zăpadă din confecţii metalice 

 
 

 
 
4  - CONDITII    DE   REALIZARE   A DOCUMENTATIEI TEHNICE 
 

Documentatia tehnica  va fi elaborata  in concordanta cu cerintele de finantare  prin programul 
FEADR Masura 322„Renovarea, dezvoltarea satelor” si cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 
pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente instituţiilor publice precum şi a 
structurii şi metodologiei de eleborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 
           Documentatia  tehnica se va elabora in exclusivitate  pe baza   STUDIULUI   DE FEZABILITATE , 
partea a documentatiei de finantare depusa si aprobata pentru finantare de catre APDRP. Fata de 
STUDIULUI   DE FEZABILITATE pot fi admise unele modificari dar numai in urma argumentarii necesitatii 
modificarilor printr-un memoriu justificativ bine fundamentat si numai dupa aprobarea acestuia de catre 
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APDRP. Orice modificare care se doreste a fi adusa studiului de fezabilitate va fi notificata in prealabil 
beneficiarului si supusa aprobarii APDRP.  

Comuna Viile Satu Mare in calitate de beneficiar va colabora cu proiectantul  punand la dispozitia  
acestuia dupa semnarea contractului Studiul de fezabilitate.  

Studiile de specialitate vor fi studiate de catre ofertantul castigator care inainte de semnarea 
contractului fie le va accepta in forma prezentata de beneficiar si le va insusi printr-o declaratie fie la va 
actualiza pe cheltuiala proprie. 

La elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere toate actele normative (tehnice si 
juridice) in vigoare la data elaborarii acesteia 

Premergator elaborarii ofertelor ,  beneficiarul  organizeaza vizitarea  obiectivului, conform 
precizarilor din fisa de date a achizitiei. 

Beneficiarul acorda sprijin in acest sens (insotitor pentru identificarea  traseului). 
 
5 – PREZENTAREA SI   RECEPTIA DOCUMENTATIEI 
  

Proiectul  tehnic , detaliile de excutie  si caietele de sarcini   pentru    fiecare componenta vor fi  
prezentate  in 6 (sase) exemplare  originale in limba  romana, pe suport de hartie si  doua exemplare  in 
format digital (CD).  

Proiectantul va pune la dispozitia beneficiarului 5 (cinci) CD  -uri cu documentatia tehnica necesara 
ofertantilor  in vederea  elaborarii  ofertelor tehnice si financiare pentru  executia  lucrarilor . 

Documentatia tehnica va fi  verificata  de verificatori tehnici atestati  in domeniile specifice 
prezentului proiect – sarcina verificarii documentatiei cade in sarcina beneficiarului si nu face obiectul 
ofertei. 

Documentatia tehnica va fi receptionata de o comisie numita de beneficiar in acest sens si in cadrul 
careia va avea loc o analiza la care va participa in mod obligatoriu elaboratorul documentatiei. 

Solutionarea observatiilor si  a propunerilor de imbunatatire sau completare a documentatiei tehnice 
,  facute de catre verificatorii  proiectului de la  CRPDRP SATU-MARE raman in sarcina elaboratorului 
acestuia  cu respectarea termenelor  stabilite.  

Asigurarea  asistentei  tehnice din partea proiectantului  precum si completarea cu eventuale detalii   
necesare pe parcursul achizitiei  executiei  si a  executiei lucrarilor constituie  obligatie  si face obiectul 
ofertei . 
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Obiectivul 4: GRĂDINIŢĂ CU DOUĂ SĂLI DE GRUPĂ 
 
1 – GENERALITATI 
            

Se solicita prestarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul: “GRĂDINIŢĂ CU DOUĂ SĂLI DE 
GRUPĂ, ÎN LOCALITATEA CIONCHEŞTI, COMUNA VIILE SATU MARE, JUDETUL SATU MARE”. 

Volumul prestatiilor ce intra in atributia executantului sunt: 

- Intocmirea Proiectului Tehnic (PTh). 

- Intocmirea Documentatiei de Avizare (DTAC) in vederea obtinerii autorizatiei de constructie. 

- Intocmirea Detaliilor de Executie 

 

Prin tema de proiectare s-a solicitat realizarea  unei gradinite care sa raspunda cerintelor 
localitatii.. 

    
2 -  PRINCIPALELE  CARACTERISTICI  ALE OBIECTIVULUI 
 

Gradinite va avea un număr de săli de grupa suficiente pentru copiii din zonă, cu grupuri 
sanitare în interiorul clădirii dotate şi dimensionate conform normelor sanitare şi de mediu, cu 
instalaţii electrice, de apă – canalizare şi racordare la canalizare. 
Cladirea va fi incalzita utilizand un sistem de încălzire a sălilor de grupă utilizându-se o  
centrală termică pe combustibil solid, dotata cu utilaje şi instalaţii performante. 
Instalaţiile electrice ale gradinitei vor fi dimensionate la capacităţile adecvate noilor cerinţe, de 
asemenea se vor executa instalaţii de paratrăsnet. 
Se va amenaja curtea gradinitei cu alei, spatii de recreere pentru copii, mobilier adecvat 
desfăşurării activităţii în aer liber şi se vor realiza plantaţii pe teren creând un mediu propice 
desfăşurării activităţii gradinitei. 

 
Capacităţile menţionate prin temă, se prezintă după cum urmează : 
 

- Nr. copii       :                      38 
- Cadre didactice :   5    
- Aria utilă:     203,43 mp 
- Aria desfăşurată gradinita: 258,51 mp 
- Nr.săli de grupa:   2 
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3 – CERINTE PENTRU DOCUMENTATIA  TEHNICA  
 

Se solicita elaborarea urmatoarelor documentatii:  PROIECT  TEHNIC  , DETALII DE EXECUTIE , 
DOCUMENTATII  NECESARE   PENTRU  OBTINEREA ACORDURILOR AVIZELOR SI  
AUTORIZATIILOR FAZA PT  pentru obiectivul  de investitii : 

- “GRĂDINIŢĂ CU DOUĂ SĂLI DE GRUPĂ, ÎN LOCALITATEA CIONCHEŞTI, COMUNA VIILE 
SATU MARE, JUDETUL SATU MARE” 

Amplasarea pe teren: 
 
 În urma studierii amplasamentului şi a documentaţiei de urbanism, se propune amplasarea 
grădiniţei în vecinătatea şcolii existente, astfel încât să existe o legătură directă cu şcoala, realizându-se 
un complex şcoală – grădiniţă. 
 Amplasarea noii clădiri se va face: 

- La 3,00 m fată de limita de proprietate dinspre strada principală, zonă în care se propune 
accesul în clădire; 

- la 10,00 m faţă de şcoala existentă (dinspre Sud-Est); 
- la 1,00 m faţă de limita de proprietate dinspre Nord-Vest. 
Se propune o nouă limită în jurul grădiniţei propuse pentru a aloca o suprafaţă suficientă funcţionării 

corecte a grădiniţei.  Astfel: 
- suprafaţa curţi-construcţii grădiniţă propusă: 1.300,00 mp 
 Indici realizaţi pe suprafaţa îngrădită a noii grădiniţe: 

Aria construită propusă      = 258,51 mp 
 Aria construită desfăşurată    = 258,51 mp 
 P.O.T. = 19,90 %                   C.U.T = 0,20 
 
• Soluţia funcţională: 
 

Clădirea va avea regim de înălţime P şi formă aproape pătrata în plan cu dimensiunile 17,40 m x 
17,20 m. 
 Clădirea este compusă din două săli de grupă, un hol, vestiare şi grupuri sanitare pentru copii, 
vestiare şi grupuri sanitare pentru personal, cabinet medical cu izolator, depozit de alimente, şi o centrală 
termică alipită cu acces din exterior. 

 La intrarea în clădire s-a prevăzut în interior un windfang, iar în exterior o rampă pentru 
persoane cu handicap fizic la al doilea acces, realizat în caz de pericol. 

• Suprafeţe, travei 
 

Clădirea va avea:  

- P nivele,  
- aria construită Ac=258,51mp,  
- aria construită desfăşurată Acd = 258,51 mp,  
- aria utilă : Au = 203,43mp 
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- volumul interior : Vint. = 640,80 mp;  
- traveile utilizate 3,15; 4,15; 4,95; şi 1,80. 
- Înălţimea interioară la tavan este de 3,15 m. 

 
 
• Compartimentări pe funcţiuni şi suprafeţe: 

 
- Centrala termică:    15,21 mp 

 - Grup sanitar copii:    13,65 mp 
 - WC:        4,65 mp 
 - Cabinet medical:      6,96 mp 
 - Depozit:       4,79 mp 
 - Lavoar:       8,41 mp 
 - Vestiar:     13,63 mp 
 - Sala de grupa:     50,14 mp 
 - Sala de grupa:     55,66 mp 
 - Hol:      20,90 mp 
 - Sas:        4,50 mp 
 - Windfang:       4,93 mp 
 ------------------------------------------------------------------------ 
      Au.parter=203,43mp 
 

 Clădirea va avea trotuare de protectie cu lăţimea de 0.50 m pe cele patru laturi. 
 

• Aspect, finisaje: 
 

Principalele finisaje folosite sunt: 
 
Finisaje interioare 

- Tencuieli interioare obişnuite 
- Gleturi de ipsos pe tencuieli 
- Zugrăveli cu vopsele lavabile 
- Spoieli cu lapte de var pe tencuieli la tavane  
- Atereală lemn la tavane 
- Tâmplării din P.V.C. 
- Pardoseli în săli cu P.V.C. pentru trafic intens 
- Pardoseli din gresie antiderapantă la holuri şi băi 

 
Finisaje exterioare 

- Tencuieli speciale pe polistiren, drişcuite 
- Zugrăveli cu vopsele lavabile şi coloranţi 
- Tencuieli speciale la socluri cu similipiatră şi pietriş mărgăritar 



ROMÂNIA               
APDRP 

Comuna VIILE SATU MARE 
Judetul SATU MARE UNIUNEA 

EUROPEANA 

     

Proiect integrat prin  

PNDR finantat prin FEADR 

 

 

 

 

 55 

- Trepte, plinte din gresie antiderapantă 
- Tâmplării din P.V.C. cu geam termopan 
- Jgheaburi, burlane, glafuri din tablă zincată 
- Învelitoare din ţiglă profilată 
- Tabachere metalice cu luminator de geam riglat 

Opritoare de zăpadă din confecţii metalice 
 

4  - CONDITII    DE   REALIZARE   A DOCUMENTATIEI TEHNICE 
 

Documentatia tehnica  va fi elaborata  in concordanta cu cerintele de finantare  prin programul 
FEADR Masura 322„Renovarea, dezvoltarea satelor” si cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 
pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente instituţiilor publice precum şi a 
structurii şi metodologiei de eleborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 
           Documentatia  tehnica se va elabora in exclusivitate  pe baza   STUDIULUI   DE FEZABILITATE , 
partea a documentatiei de finantare depusa si aprobata pentru finantare de catre APDRP. Fata de 
STUDIULUI   DE FEZABILITATE pot fi admise unele modificari dar numai in urma argumentarii necesitatii 
modificarilor printr-un memoriu justificativ bine fundamentat si numai dupa aprobarea acestuia de catre 
APDRP. Orice modificare care se doreste a fi adusa studiului de fezabilitate va fi notificata in prealabil 
beneficiarului si supusa aprobarii APDRP.  

Comuna Viile Satu Mare in calitate de beneficiar va colabora cu proiectantul  punand la dispozitia  
acestuia dupa semnarea contractului Studiul de fezabilitate.  
Studiile de specialitate vor fi studiate de catre ofertantul castigator care inainte de semnarea contractului 
fie le va accepta in forma prezentata de beneficiar si le va insusi printr-o declaratie fie la va actualiza pe 
cheltuiala proprie. 

La elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere toate actele normative (tehnice si 
juridice) in vigoare la data elaborarii acesteia 

Premergator elaborarii ofertelor ,  beneficiarul  organizeaza vizitarea  obiectivului, conform 
precizarilor din fisa de date a achizitiei. 

Beneficiarul acorda sprijin in acest sens (insotitor pentru identificarea  traseului). 
 
5 – PREZENTAREA SI   RECEPTIA DOCUMENTATIEI 

 
Proiectul  tehnic , detaliile de excutie  si caietele de sarcini   pentru    fiecare componenta vor fi  

prezentate  in 6 (sase) exemplare  originale in limba  romana, pe suport de hartie si  doua exemplare  in 
format digital (CD).  

Proiectantul va pune la dispozitia beneficiarului 5 (cinci) CD  -uri cu documentatia tehnica necesara 
ofertantilor  in vederea  elaborarii  ofertelor tehnice si financiare pentru  executia  lucrarilor . 

Documentatia tehnica va fi  verificata  de verificatori tehnici atestati  in domeniile specifice 
prezentului proiect – sarcina verificarii documentatiei cade in sarcina beneficiarului si nu face obiectul 
ofertei. 
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Documentatia tehnica va fi receptionata de o comisie numita de beneficiar in acest sens si in cadrul 
careia va avea loc o analiza la care va participa in mod obligatoriu elaboratorul documentatiei. 

Solutionarea observatiilor si  a propunerilor de imbunatatire sau completare a documentatiei tehnice 
,  facute de catre verificatorii  proiectului de la  CRPDRP SATU-MARE raman in sarcina elaboratorului 
acestuia  cu respectarea termenelor  stabilite.  

Asigurarea  asistentei  tehnice din partea proiectantului  precum si completarea cu eventuale detalii   
necesare pe parcursul achizitiei  executiei  si a  executiei lucrarilor constituie  obligatie  si face obiectul 
ofertei . 

 
IV.CERINTE DE CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATEA MUNCII 
 
Asigurarea calitatii executiei proiectului 
Certficari ale sistemelor de managent a calitatii , mediului si S.S.M 

- Etapa de executie a proiectului , obiect al prezentului caiet de sarcini , se va executa in sistemul 
de managenent al calitatii descris de standardul de referinta ISO 9001:2008 

Astfel , toate etapele de parcurgere a proiectului de la proiectare, executie lucrari pana la receptia 
acestora se vor evidentia, derula si se vor verifica / controla dupa un Plan al Calitatii si Programelor de 
Control al Calitati si verificarilor Intermediare aferente , intocmit de catre Executantul proiectului si aprobat 
de Beneficiar . Se recomanda folosirea standardului SR ISO 10005:1999. 

- Intrucat , in derularea proiectului , prin natura lucrarilor ce se vor executa se va interveni aspra 
mediului inconjurator al Comunei Vladesti , Beneficiarul proiectului va impune ca toate aceste interventii sa 
se execute in sistemul de managenet al mediului descris de standardul de referinta ISO 14001:2005. 
 
Asigurarea de personal calificat 

Tinand cont de cerintele prezentului caiet de sarcini , atat in faza de proiectare cat si in faza de 
exeuctie , Executantul are obligatia de a asigura personal calificat pentru fiecare etapa a proiectului 

In etapa de proiectare, echipa desemnata trebuie sa contina cel putin urmatorii experti cheie : 
o 1 arhitect cu drept de semnatura inscris in Ordin Arhitectilor 
o 1 proiectant autorizat drumuri si poduri 
o 1 proiectant autorizat constructii civile 
o 1 proiectant instalatii electrice 
o 1 coordonator in materie de sanatatea si securitatea muncii 
o 1 auditor energetic autorizat de M.D.R.L 
o 1 inginer topograf 
 

V. STANDARDE SI NORMATIVE DE LUCRU : 
 

Cu caracter general : 
- Legea 10/1995, privind calitatea in constructii 
- HG 925/1995, privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor. 
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- HG 28 / 2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice 

- Ord Nr. 862 / 2008 pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28 / 2008 
- HG 261/1994, privind aprobarea: 
* Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii constructiilor 
* Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor 
* Regulamentului privind urmarirea comportari in exploatare, interventii in timp si 
postutilizarea constructiilor 
- NP 01197 . Normativ privind proiectarea, realizarea si explatarea constructiilor pentru gradinite 
- Legea 372 / 2005 , actualizata 2010 – privind performantele energetice a cladirilor 
- Ord. M.T.C.T Nr.1071 / 2009 de completare a Ord.M.T.C.T Nr. 157 / 2007 pentru aprobarea 
reglementarilor tehnice „ Metodologie de calcul a performantelor energetice a cladirilor „ 
- Mc.001/4 – 2009 „ Breviar de calcul al performantelor energetice a cladirilor si apartamentelor „ 
- C56/2002. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente 
- C300. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada executiei lucrarilor 
 
Arhitectura 
1. P2/85 - normativ privind calculul si execut–a constructiilor din zidarie portanta; 
2. STAS 6799/82 - privind executarea cosurilor de fum– 
3. C.17-82 - instructiuni tehnice privind compoz–tia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala; 
4. STAS 10109/1 - 82 - Lucrari de zidarie; 
5. STAS –57/8– - Caramizi pline presate; 
6. STAS 8–60/80 - aramizisi blocuri ceramice cu gauri–verticale; 
7. STAS 10833/80 - Blocuri si placi de zidarie din BCA– 8. STAS 438/1-2-80 - Armaturi pentru 

zidarie; 
9. STAS –030-70 - Mortare. 
 
Rezistenta 
1. C169–88-Normativ privind executarea si receptia lucrarilor de terasamente 
2. STAS 6054-77 pentru fundarea constructiilor civile si industriale Teren de fundare-adancimi de 

inghet 
3. STAS 3300/1-85 Teren de fundare-principii generale 
4. STAS 3300/2-85-Teren de fundare-calculul terenului de fundare in cazul fundarii 
5. directe. 
6. STAS 1913/5-85 Teren de fundare - Determinarea granulozitatii 
7. P7-2000–Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare, 
executie, exploatare) 
 
Instalatii electrice 
1. STAS 12604/4-1989 si STAS 12604/5-1990. Protectia impotriva electrocutarii: prescptii 
2. de proiectare si executie. 
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3. STAS 2612 -1987. Protectia impotriva electrocutarii - limite admisibile 
4. SR EN 61140:2000– Protectie impotriva socurilor electrice 
5. STAS 11054 -1978. Aparate electrice. Clase de protectie contra electrocutarii 
6. STAS 8778/1,2 -1985. Cabluri de energie cu izolatie si manta din PVC. 
7. CEI 947/1. Aparataj de joasa tensiune 
8. EN 60529. Grade normale de protectie asigurate prin carcasare 
9. SR 6646/1,2,3 Iluminat artificial 
10. CEI 598-2-22 si STAS 8114/2-1 Corpuri de iluminat 
11. STAS 6990. Tuburi de protectie pentru instalatii electrice 
12. STAS 6865. Conductoare cu izolatie din PVC, pentru instalatii electrice fixe 
13. STAS 7290. Lampi electrice cu descarcari in gaze 
14. CEI 446. Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice 
 
Norme si normative. 
- I 7-2002. Normativ republican privind proiectarea si executarea instalatiilor 
electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000V. 
- PE 107-1995. Normativ de proiectare si executie retele electrice in cablu 
- P118-1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 
- MMSS-2002 Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distributia 
energiei electrice (N-65). 
- I20-2000. Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului 
- PE 116/94. Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice 
 
Instalatii apa canal sanitare 
1. N.P. 0003 – 96 Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico - sanitare cu tevi 

din 
PP ind; 
2. C-56 N–rmativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora; 
3. STAS 1478 - 90. Instalatii sanitare. Alimentare– cu apa la constructii civile si industriale. 

Prescriptii 
generale 
4. STAS 1795-90. Instalatii sanitare. Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale; 
5. STAS 1504-85. Instala ii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si 

accesoriilor 
 
Drumuri rutiere 
1 . Ordinul nr. 507/2004 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind reciclarea la cald „ 
imbracamintilor rutiere bituminoase", indicativ NE-026-2004. 
2.” SR 174-1:2009, Lucrari de drumuri . Imbracami nti bituminoase cilindrate executate la cald. 

Partea 1: 
Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice. 
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3 SR 174-2:1997, Lucrari de drumuri. Imbracamin ti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii 
tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor 

executate. 
4. SR EN 12697-1:2006 Mixturi asfaltice. Metode de in cercare pentru mixturi asfaltice preparate la 

cald. 
Partea 1: Continutul de liant solubil, 
5. SR EN 12697-6+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de in cercare pentru mixturi asfaltice preparate 

la 
cald. Partea 6: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase. 
6. SR 174-1:2009, Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 

1: 
Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice 
7. SR CR 13902:2002, Metode de incercare pentru determinarea raportului apa/ciment in betonul 

proaspat 
8. SR EN 1436:2007, Produse pentru marcare rutiera. Performanta marcajelor rutiere pentru 

utilizatorii 
drumului 
9. AND 554-94. Normativ privind administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea drumurilor 

publice. 
10. Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor ( 

publicata 
in M.O. , Partea I , nr. 138bis din 06/04/1998 
 
Retele de canalizare 
1. SR EN 476:2000 Conditii generale pentru componentele utilizate la retelele de evacuare, de 
racord si de canalizare cu curgere cu nivel liber 
2. STAS 816-80 - Tuburi si piese de canalizare din beton simplu 
3. STAS 1846-90 - Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare 
4. STAS 2308-81 - Capace si rame pentru camine de vizitare 
5. STAS 2448-82 - Canalizari. Camine de vizitare 
6. STAS 3051-91 - Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii de proiectare. 
7. STAS 3272-80 - Canalizari. Gratare cu rama din fonta pentru guri de scurgere 
8. STAS 6701-82 - Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit 
9. STAS 8591-1-91 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura 
 
Retele de alimentare cu apa 
1. Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul SR 4163/2-1996 
2. Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare SR 4163/3-1996 
3. Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de calcul S R 4163/1-1995 
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SECTIUNEA C 
FORMULARE 

 

        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 către persoanele autorizate. 

 
FORMULARUL 1 Scrisoarea de inaintare 
FORMULARUL 2 Scrisoarea de garantie bancara pt. garantia de participare la procedura 
FORMULARUL 3 Declaratie de eligibilitate 
FORMULARUL 4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 
FORMULARUL 5 Informatii generale 
FORMULARUL 6  Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si 
specializarea acestora 
FORMULARUL 6 bis Lista privind subcontractantii si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le   
indeplineasca 
FORMULARUL 7  Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani; 
FORMULARUL 8 Declaratie privind personalul propus pentru indeplinirea contractului 
FORMULARUL 8 bis Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de 
conducere 
FORMULARUL 9  Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune 
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii 
FORMULARUL 9 bis Lista cuprinzand dotarile cu utilaje, instalatii si echipamente tehnice 
FORMULARUL 10 Formularul de oferta 
FORMULARUL 10 bis Centralizator de preturi servicii 
FORMULARUL 11 Cererea de restituire a garantiei de participare 
FORMULARUL 12  Declaratia prinvind calitatea de participant la procedura 
FORMULAR 13 Grafic de executie 
FORMULAR 13 bis Grafic de timp pt. indeplinirea sarcinilor 
FORMULAR 14 Curriculum vitae 
FORMULAR 15 Detalierea costurilor pentru achizitii de servicii 
FORMULAR 16 Identificare financiara 
FORMULAR 17 Imputernicirea cu semnatura 
FORMULAR 18 Model de contestatie 
FORMULAR 19 Scrisoare de garantie bancara de buna executie a contractului 
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FORMULAR 1 

 SCRISOARE DE INAINTARE 

                
              Către ................................................... 

                                                             denumire autoritate contractanta 
 
           Ca urmare a anunţului de participare/invitatiei de participare publicata in SEAP cu nr...................  
din.............................. ,  si/sau anuntului de participare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI 
a, prin care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii 
contractului........................................................... 
          Noi.................................vă transmitem alăturat următoarele: 
 
  1. Documentul ..................................…… privind garanţia pentru participare, în cuantumul  
                  (tipul, seria/numărul, emitentul) 
şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 
 
  2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de .... copii: 

   a) oferta; 
   b) documentele care însoţesc oferta. 

        Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele dumneavoastra. 
                
  
 
 Data completării ...........................                                    

                
 
 
 

Operator economic 

............................... 

(denumirea/numele) 
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FORMULAR 2 
BANCA  

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

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

achiziţie publică 
                          Către .................................................................... 
                         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ………………………................................ (denumirea 
contractului de achiziţie publică), noi ......................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat 
la ............................................ (adresa băncii), ne obligăm faţă de 
.......................................................................... (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de 
...............................(în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi 
motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma 
cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
a)ofertantul ........................................................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................................. (denumirea/numele) nu a 
constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................... (denumirea/numele) a refuzat să 
semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................................. 
 
Parafată de Banca ............. (semnătură autorizată) în ziua ......... luna ......... anul ............ 
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FORMULAR 3  

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 procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei 

organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 

    Data completării .........................         Operator economic 

      ............................... 

     ( semnătura autorizată) 
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Operator economic  
………………….............. 
(denumirea/numele) 
  FORMULAR 4 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

din Ordonanţa deurgenţă 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 publică având ca obiect ................................................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de...........(zi/lună/an), organizată de 
........................................... 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată ................. 

c) în ultimii 2 ani, nu am creat prejudicii imputabile ocazionate beneficiarilor de neîndeplinirea sau 
îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale;    

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

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

. ............................... 
(semnătura autorizată) 
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FORMULAR   5 

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                 
                                                                                                             
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
INFORMATII GENERALE 

 
 

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

                                                                                           (numarul, data si locul de 
inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________ 
        (in conformitate cu prevederile din statutul 
propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________________ 
                                                                (adrese complete, telefon/fax, certificate de 
inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani:__________________________________ 

                                                      
Anul Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie –Lei- 
Cifra de afaceri anuala 

la 31 decembrie – echivalent EUR - 
2007   
2008   
2009   
Media   
 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 

       (semnatura autorizata) 
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FORMULAR 6         
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 înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 

Prezenta declaratie este valabila pana la data de...............................................                                                                             
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitatea a ofertei) 

 
 
 
 
 
 

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

                                                                         (semnătura autorizată) 
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FORMULAR 6 bis 
 
 

Lista privind subcontractantii si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le 
indeplineasca 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen de 
semnătură 
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FORMULAR  7 
 Operator economic  
 .........................                                                                                                                                                                                                                            
(denumirea/numele)                                

 
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII  3 ANI 

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

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

                                                   (semnătura autorizată) 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/ clientului 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

Preţul total al 
contractului 

Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

Cantitate a 
(U.M.) 

Perioada de 
derulare a 

contractului **) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
1                 
2                 

.....                 
                  

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

                               (semnătura autorizată) 
_____________________________________________________________________________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
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**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.                                             
                                                                                                     
   FORMULAR  8 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele 
 
 

Declaratie privind personalul propus pentru indeplinirea contractului 
 
 
 
Subesmnatul/a.................................................. (functia), declar pe proprie raspundere ca pentru lucrarea 
................................................... 
..........................................................................................................................., voi folosi urmatorul 
personal: 
Total personalul 
din care: personal de conducere 
               personal cu studii tehnice 
               personal cu studii economice 
 
 
 
 

Domeniul Nume si prenume Varsta Experienta  Studii 

     

     

     

     
 
 
 

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

                               (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 8 bis 

 
      Operator economic 
  _________________ 
     (denumirea/numele) 
   

DECLARAŢIE  
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 
 

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 autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

 
 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere    

 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 

Data completării ...................... 
 
 

                                                                                                                       Operator economic, 
.................................. 
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(semnătură autorizată) 
 
 
 

FORMULAR 9 
   Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele 
 
 

Declaratie  
privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic 

pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii 
 

 
   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 înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
       
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră.  
 
 
 
 

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

                                                                                                                 (semnătura autorizată) 
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 FORMULAR 9 bis 
 
 

LISTA 
Cuprinzand dotarile cu utilaje, instalatii si echipamente tehnice 

 
 

 
 

Operator economic 
 

................................. 
                                                                                                                                      (semnătura autorizată) 
 

 

 

 

 

 

 

Forma de detinere Nr. 
crt Denumire utilaj/echipament/instalatie U.M  Cantitate 

Proprietate In chirie 

0 1 2 3 4 5 
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FORMULAR 10 
Operator economic                                                                                                                                                                          
.............................. 
   (denumirea/numele)       
 
                                                                                                   

         FORMULAR DE OFERTĂ 
 

 
Către....................................................................................................  
               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Domnilor, 
1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
.............................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile 
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm/ ....................................(denumirea 
serviciului), pentru suma de ..............................................(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 
ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
.....................................(suma în litere şi în cifre). 
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul 
de timp anexat. 
3.Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ......... zile, (durata în litere şi cifre), 
respectiv până la data de ...................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
5.Precizăm că: 

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

|_| nu depunem ofertă alternativă. 
                                                                                                   (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
6.Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
7.Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi. 
 
 
Data __/__/____ 
................................, (semnătură), în calitate de .....................................legal autorizat să semnez oferta 
pentru şi în numele .................................................. 
...................................(denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULAR 10 BIS 
Operator economic 
……………………………. 

 
CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 pentru servicii 
______________________________________________________________________ 
Nr. Activitatea Tariful    Remuneratia  Pretul        Taxa pe    
crt.      (gama/faza) unitar  personalului   total         valoarea 
                                    adaugata 
_____________________________________________________________________ 
0      1      2     3       4             5                 
_____________________________________________________________________ 
1.                   RON:      RON:           RON:     
____________________________________________________________________   

     euro:      euro:                     euro:          
_____________________________________________________________________ 
2.       RON:      RON:                    RON:          
____________________________________________________________________ 

    
     euro:      euro:                     euro:           

_____________________________________________________________________ 
 .......                 RON:      RON:             RON:        
_____________________________________________________________________ 

    
    euro:                   euro:                       euro:          

_____________________________________________________________________ 
TOTAL      RON:      RON:              RON:      
____________________________________________________________________ 
                              euro:                   euro:                       euro: 
_____________________________________________________________________ 
 

 
........ % asociati                             RON: 
........ % subcontractanti                 RON: 

TOTAL                RON: 
                           
                            Euro: ........ % asociati                             euro: 

........ % subcontractanti                 euro: 
Partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de 
asociati/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice romane.  

Ofertant, 
...................... 

(semnatura autorizata) 
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FORMULAR 11  
            Ofertant: 
......................................... 
       (denumirea/numele)       
                                   

 
 

CERERE 
DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE 

                                                  
                                            Catre, 
 

 
 

 
      Subscrisa.........................................................................................................., cu sediul 
in..........................................................................................................................., solicitam prin prezenta 
restituirea garantiei, in valoare de.............................................., constituita in vederea participarii la 
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica............................................................................... 
prin  

a) chitanta serie.................nr.....................din data............................ 
b) ordin de plata nr.................din.........................data.......................... 
c) scrisoarea de garantie bancara 

      Restituirea garantiei de participare se va face in contul societatii, cod IBAN........................................... 
deschis la.................................................. ( nu cont de Trezorerie) 
 
 
Data completarii:........................... 
 
 
 
 
                                                                                                                     ................................................... 
 
                                                                                                                            (Nume, prenume) 
                                                                                                                       ................................................. 
                                                                                                                               (Functie) 
                                                                                                                         .............................................. 
 
                                                                                                         (Semnatura autorizata si stampila) 
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FORMULAR 12  
Operator economic         
________________ 
(denumirea/numele) 
          

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 
 
1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________ (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică_____________________________ (se 
menţionează procedura), având ca obiect __________________________ (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de __________ (zi/lună/an), organizată de 
____________________________________ (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: 
|_| în nume propriu; 
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei _________________________________.; 
|_| ca subcontractant al ________________; 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
2.Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie 
publică. 
4.De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ______________________________(denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 
 

 Operator economic   
 _________________ 

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR 13 
 
Operator economic         
________________ 
(denumirea/numele 
 
 
 
 

GRAFIC DE EXECUTIE 
 

Anul 2010 

Luna 

Denumirea activitatii  

1 2 3 ... 
     
     
     
     

 
 

 
Data completarii ......./....../..... 
 
 

                                                                                           Operator economic 
 
                                                                                      ................................ 
                                                                                                   semnatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA               
APDRP 

Comuna VIILE SATU MARE 
Judetul SATU MARE UNIUNEA 

EUROPEANA 

     

Proiect integrat prin  

PNDR finantat prin FEADR 

 

 

 

 

 78 

 
 

FORMULAR 13 bis 
 
 

GRAFIC DE TIMP PT. INDEPLINIREA SARCINILOR   
 
 
 
 

Numele¹) Functia Sarcina 
( raportari 
solicitate) 

Ziua ‚ 
saptamana /luna 

Numarul de zile / 
saptamani / luni 

 1 2 3  
1    

 
 
Total 1 

2    
 

 
Total 2 

3    
 

 
Total 3 

...    Total ... 
 
¹) Este necesara nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere, precum si specialistii cu sarcini 
„cheie” in indeplinirea contractului de servicii 
 
 

Denumirea activitatii Numarul de persoane 
aferent fiecarei activitati 

Ziua ‚ 
saptamana 

/luna 

Numarul de zile / saptamani / 
luni 

 1 2 3  
   Total 1 
   Total 2 
    
    
    
   Total ... 
 
Data completarii ......./....../..... 
 

                                                                                           Operator economic 
                                                                                      ................................ 
                                                                                                   semnatura 
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FORMULAR 14 
 

 Curriculum vitae* 
 

Functia propusa in proiect: 
 

Nume de familie: 

Prenume:  

Data nasterii:  

Nationalitate:  

Stare civila: 

Studii: 

Institutia 
Data de la-pana la 

 

Grade sau Diplome obtinute 

  

  
 
Limbi straine: indicati competenta pe o scara de la 1 la 5 ( 1-exelent, 5-satisfacator) 
Limba Citit Vorbit Scris 

    

    
Membru in asociatii profesionale: (daca este cazul) 
Alte  aptitudini: (exemplu calculator, etc) 
Functia actuala:  
Experienta in firma (ani):  
Calificari cheie: (Relevante pentru proiect):  
Experienta specifica in regiune: 
Tara Data: de la- pana la 

Romania  
Experienta profesionala (se vor mentiona si proiectele elaborate, implementate, monitorizate, expertizate 
sau evaluate in coloana “Descriere”) 
 
Data de la 
-pana la 

Loc  Compania Functia Descriere 
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 Alte informatii relevante (de exemplu publicatii, participare la seminarii) 
*Model de CV pentru expertii cheie – contracte de servicii, personalul cu responsabilitati – contracte de 
lucrari, membrii comisiei de evaluare si cei cooptati etc. 
Intocmit        

Autorizat de ofertant 
Nume/Prenume                                                  Nume/Prenume 
Semnatura/Data                                                                                                          Semnatura/Data 
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FORMULAR 15 
DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHIZITII DE SERVICII 

 
Titulul contractului nr. zile 

lucratoare 
estimat 

Tarif lei/zi 
lucratoare 

Suma/lei  

Plati inclusiv cheltuieli de regie (Experti cheie pe termen 
lung (daca este cazul) 

   

 Expert cheie conducator (sef proiect-
expert cheie 1 

   

 Expert cheie 2    

 .......    

 ........    

 Experti cheie pe termen scurt (daca 
este cazul) 

   

 Expert  cheie conducator (sef proiect-
expert cheie 1 

   

 Expert cheie 2    

 ..............    

 ................    
 
Total contract, inclusiv cheltuieli de regie, din care: 
 
Cheltuieli de proiectare toate fazele.................................................................................................... 
din care: 
Proiect tehnic.......................................................................................... 
Detalii de executie .................................................................................... 
Documente necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii 
............................................................................. 
Asistenta tehnica din partea proiectantului ..................................................... 
 
                                                                                 Nume/Prenume/Semnatura 
 
                                                                             ............................................. 
Nota:Toate tarifele trebuie sa cuprinda si sa detalieze: 
- Renumeratia expertilor cheie si a restului de personal, pe zi lucratoare, in functie de responsabilitatile pe 
care le au in cadrul proiectului. 
- Numarul zilelor lucratoare pentru fiecare persoana care participa la elaborarea proiectului (prezentate 
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intr-o aneza la prezenta) 
- Cheltuielile administrative cum ar fi: deplasari, cazare, diurna, asigurari medicale, si altele prezentate 
detaliat. 
- Limitele pentru cheltuieli de regie beneficii si cheltuieli legale. 
- Deplasarile pe distante mari trebuie sa se faca la clasa a-II-a. 
- Diurnele trebuie sa se incadreze in prevederile legale. 
- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistica a firmei de proiectare (calculatoare, mijloace de 
transport, diverse mijloace fixe ce nu sunt in legatura cu proiectul sau care nu sunt eligibile prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala conform ficelor tehnice ale masuril 
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FORMULAR nr. 16 

IDENTIFICARE FINANCIARA 
 

Detinatorul contului 
 
Nume .............................................................................................. 
Adresa ........................................................................................... 
Cod postal ....................................................................................... 

Persoana de contact......................................................................... 
Telefon............................................................................................ 
Fax................................................................................................. 
Cont TVA ..................................................................................... 

 
Banca detinatorului contului 

 
Nume .............................................................................................. 
Adresa ........................................................................................... 
Cod postal ....................................................................................... 

Numar de cont................................................................................ 
 

Section 1.01 Observatii :                                    

Section 1.02  
Semnatura si stampila bancii                                                   Date+ semnatura detinatorului contului 

Section 1.03 Numele/prenumele reprezentantului bancii: 
Semnatura : 
Stampila    
Data :                                                                      
 
 
 
 
 
 
Nota: Acest document trebuie semnat si stampilat in mod obligatoriu de reprezentantul bancii si 
reprezentantul detinatorului de cont. 
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 Daca ofertantul are deschise conturi la mai multe banci se va prezenta identificarea financiara pentru 
fiecare din aceste conturi.  
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FORMULAR nr. 17 
IMPUTERNICIRI DE SEMNATURA 

 
 
 
 
 
Se va atasa imputernicirea de semnatura pentru persoanele care vor semna oferta si alte documentatii 
aferente acesteia (responsabilul de proiect, reprezentantul responsabilului de proiect, etc., dupa caz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nume/ Prenume.................................. 
Semnatura.......................................... 
(persoanei sau persoanelor autorizate de ofertant) 
Data................................................... 
Stampila 
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FORMULAR nr. 18 
Formular pentru persoane juridice 
 
Antet/contestator 
…………………………. 
 
 

 
 

CONTESTAŢIE 
 
 
 

Subscrisa ………………….………, cu sediul în …….....................................…………, cod unic 
de înregistrare ...…………………………, reprezentată legal prin .............................., în calitate de 
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ………..........., organizată de autoritatea 
contractantă …………………………….., având sediul în ........................ 
contest decizia autorităţii contractante ………………………………………, pe care o consider nelegală. 

 
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt : 
- în fapt ……………………………………….. 
- în drept  ………………………………………. 

 
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: 

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

 
 
 
 
 

Reprezentat legal (nume/prenume în clar) 
____________________________ 

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR nr. 19 
 

                 Banca 
    ___________________ 
                  (denumirea) 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 
 
 

Către ___________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică _______________ (denumirea contractului), încheiat 
între __________________, în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne 
obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 
_______reprezentând ____% din valoarea contractului respectiv, orice sumă 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 publică mai sus menţionat. 

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din 
partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________. 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va 
obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _________ în ziua ______ luna ________ anul _____. 

 
 
 
 
 

(semnătură autorizată) 
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SECTIUNEA D 
MODEL CONTRACT DE SERVICII 

nr. ............................... data .............................. 
                                          
Preambul 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de 
servicii, 
între 

COMUNA VIILE SATU MARE (denumirea autorităţii contractante), adresă :VIILE SATU MARE, 
str. Republicii, nr. 1, jud.Satu Mare,  telefon/fax : 0261-, cod fiscal , cont trezorerie 
...................................................................................., reprezentată prin  dl. DAVID DANIEL 
IONEL(denumirea conducătorului), funcţia: primar, în calitate de achizitor (beneficiar), pe de o parte, 
şi 
..........................................................................................(denumirea operatorului economic), adresă 
......................................................................................................., telefon/fax 
..................................................., număr de înmatriculare............................ 
,cod fiscal ......................................, cont (trezorerie, bancă) ............................................. 
....................................................................................................., reprezentată prin 
............................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia 
................................................... în calitate de prestator, pe de altă parte. 
2.Definiţii 
2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a)contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c)preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu 
serviciile prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi; 
g)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract.) 
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3.Interpretare 
3.1.- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
 
                                                               Clauze obligatorii 
 
4.Obiectul principal al contractului 

4.1- Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare, respectiv sa realizeze:   
PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, , DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA ACORDURILOR, 
AVIZELOR, AUTORIZATIILOR ( faza PT ), ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA  PROIECTANTULUI PE 
DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR ( pt. fiecare din actiunile componente ale  proiectului integrat)  pentru 
obiectivul de investitii 
 " Proiect integrat de investitii in infrastructura fizica de baza si dezvoltarea serviciilor pentru 
populatia rurala din COMUNA VIILE SATU MARE, judetul Satu Mare” cu urmatoarele componente:  
 

5. Modernizarea de strazi in comuna Viile Satu Mare 
6. Canalizare si statie de epurare in comuna Viile Satu Mare 
7. Reabilitare, modernizare camin cultural cu sala multifunctionala in localitatea Tataresti, comuna 

Viile Satu Mare 
8. Gradinita cu doua Sali de grupa in localitatea Cionchesti, comuna Viile Satu Mare 

 (denumirea serviciilor), 
în perioada _________________________________________ convenita şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2- Prestatorul va intocmi proiectele tehnice, cu detalii de executie si ridicari topografice conform  
normativelor in vigoare si va preda beneficiarului 5 exemplare din acestea . Documentaţiile se vor realiza si 
preda beneficiarului în 5 exemplare. 
4.3- Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
5.Preţul contractului 
5.1.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform 
graficului de plăţi, este de   ......................... lei fara TVA, sau, după caz, .................... euro, la care se 
adaugă ............................................reprezentand TVA; 
6.Durata contractului 
6.1.- Durata de prestare conform formularului de ofertă şi graficului de prestare a serviciilor este de …….. 
zile calendaristice. 
 6.2 Durata prezentului contract se derulează de la data precizată în ordinul de începere a serviciilor emis 
de către Achizitor şi până la recepţia finală. 
7.Executarea contractului 
7.1.- Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de ........... 
..................................................................(se precizează data la care intră în efectivitate contractul.) 
8.Documentele contractului 
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8.1.- Documentele contractului sunt: 
- documentele depuse de catre prestator in cadrul procedurii de atribuire, respectiv oferta tehnica si oferta 
financiara precum si caietul de sarcini care a stat la baza ofertari, graficul de prestare a serviciilor. 
(Se enumera documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului.) 
9.Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexa I la contract si in conformitate cu cerintele beneficiarului, mentionate in caietul 
de sarcini, care reprezinta anexa II la contract. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in 
contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 
propunerea sa tehnica. 
9.2.- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
9.3. - Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute 
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se 
poate deduce in mod rezonabil din contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor 
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
9.4.- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i)reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.5. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru întocmirea corectă a antemăsurătorilor. Orice cantitate 
suplimentară ce se constată în timpul execuţiei atrage după sine răspunderea materială a Prestatorului. 
 
 
10.Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1.- Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în in termen de 10 zile 
calendaristice de la predarea proiectului de către prestator, confirmat printr-un proces verbal de constatare 
a terminării lucrărilor de proiectare.  
10.2.- Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator conform art.13 si numai dupa acceptarea 
Cererii de plata a avansului de catre CRPDRP,  în termenul  de 60 de zile de la predarea proiectului de 
către prestator si inconditiile prevazute la art.13.  
10.3.- Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
11.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1.- În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
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cu o cotă procentuală din preţul contractului, respectiv 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere 11.2.- În cazul 
în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,1 % pentru 
fiecare zi de intarziere, din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
11.3.- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 
daune-interese.  
11.4.- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
11.5. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute, partial sau 
integral,obligaţiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a rezilia contractul 
printr-oinstiintare scrisa si motivata catre prestator, achizitorul in acest caz nemaiavand nici o datorie fata 
de prestator.Tot in acest caz achizitorul are dreptul de a retine integral garantia de buna executie. 
 
 Clauze specifice 
 
12.Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1.- Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10 % , 
pentru perioada de .............................. şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului. (Se 
precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie.) 

Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, conform formularului 
prezentat in documentatia de atribuire. 
12.2.- Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
12.3.- Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. 
12.4.- Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de........................... de la 
îndeplinirea obligaţiilor asumate, in conditiile legii. 
(Se precizează modul de restituire şi termenul.) 
12.5.- Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 
 
13.Modalitati de pata 
13.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în perioada 24 – 31 a lunii în care s-a 
înregistrat factura la Registratura Achizitorului, conform art. 36 din OUG. nr. 34/2009.  
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13.2 Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei menţionată la 
clauza 13.1, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de diminua ritmul prestării. Imediat 
ce Achizitorul îşi onorează restanţa, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
14.3 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Prestatorului, la valoarea serviciilor prestate 
conform contractului şi conform clauzei 14.1. Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare printr-un 
proces verbal de constatare a recepţiei lor.  
           (2) Din plăţiile parţiale provizorii, Achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute 
Prestatorului şi convenite cu acesta, respectiv pentru penalităţile de întârziere calculate la întârzierile la 
servicii faţă de graficul de prestare a serviciilor.  Alte scăzăminte nu se pot face decât  ca urmare a unor 
prevederi legale. 
           (3) Situaţiile de plată provizorii se verifică în termen de 5 zile de la data înregistrării la Achizitor. 
           (4) Plăţile parţiale nu se consideră, de către Achizitor, ca  recepţie a serviciilor prestate. 
13.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea la plată de către Achizitor. Dacă 
verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
13.5. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor 
executate pe baza proiectului nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost 
prestate conform contractului.  
 
14.Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1.- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta 
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
15.Recepţie şi verificări 
15.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
15.2.- Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
15.3. Prestatorul va intocmi proiectele tehnice, cu detalii de executie si ridicari topografice conform  
normativelor in vigoare si va preda beneficiarului 5 exemplare din acestea. Documentaţiile se vor realiza si 
preda beneficiarului în 5 exemplare, pe suport scris si pe suport electronic. 
(Se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor.) 
16.Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. - (1)Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în maxim 3 zile de la primirea ordinului 
de începere a contractului. 
(Se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului.) 
         - (2)În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord si cu avizul APDRP: 
a)prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b)totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
16.2. - (1)Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a 
fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
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         - (2)În cazul în care: 
i)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
ii)alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către 
prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional. 
16.3.- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin 
act adiţional. 
16.4.- În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 
 
17.Ajustarea preţului contractului 
17.1.- Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2.- Preţul contractului nu se ajustează, acesta ramanand ferm pe toata durata indeplinirii contractului.  
 Totusi, in situatia in care obligatiile asumate de catre prestator, prin prezentul contract, nu au putut 
fi indeplinite din culpa exclusiva a beneficiarului, pretul contractului se va indexa cu indicele de inflatie 
comunicat de catre Institutul National de Statistica.  
18.Amendamente 
18.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si numai cu 
avizul CRPDRP. 
 
19.Subcontractanţi 
19.1.- Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte 
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2.- (1)Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
     - (2)Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
19.3.- (1)Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
        - (2)Sub contractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
        - (3)Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
19.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa  
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului. 
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20.Cesiunea 
20.1.- Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără 
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2.- Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract. 
21.Forţa majoră 
21.1.- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
21.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
21.4.- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
21.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
22.Soluţionarea litigiilor 
22.1.- Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
22.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj 
la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
(Se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor.) 
23.Limba care guvernează contractul 
23.1.- Limba care guvernează contractul este limba română. 
24.Comunicări 
24.1.- (1)Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
        - (2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
24.2.- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
25.Legea aplicabilă contractului 
25.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi,.........................., prezentul contract în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
(Se precizează data semnării de către părţi.) 
               Achizitor,                                                                                                  Prestator 
COMUNA VIILE SATU MARE                                                                      ……………………………… 
      (semnătură autorizată)                                                                             (semnătură autorizată) 
                 LS                                                                                                                  LS 


