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SECŢIUNEA I 
FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
 
Denumire: Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. 
Adresa:str. Chiristigiilor 11-13, Sectorul 2 . 
Localitate: Bucureşti Cod poştal:  Tara:România 
Persoana de contact: 
În atenţia Dnei Victoriţa Bocea 

Telefon: 004021 252 44 46 

E-mail:bocea_victorita@ps2.ro  Fax: 004021 252 44 46 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ps2.ro  
Adresa Autorităţii  : Str. Chiristigiilor, nr. 11-13 , Sector 2 , Bucureşti. 

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

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultura, religie si activ. recreative 
□ educaţie 
□ altele (specificaţi) 
□ servicii generale ale administraţiei publice 

 
Autoritatea contractanta achiziţionează în  numele altei autorităţi contractante     
      DA □         NU□ 
 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
Date limita de primire a solicitărilor de clarific ări:  În conformitate cu prevederile  ART. 79(1) 
din O.U.G. nr. 34/ 2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii autoritatea contractantă 
are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru 
elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici 
înainte de data limită de depunere a ofertelor. 
 
 □ la adresa mai sus menţionată  

  - e-mail: bocea_victorita@ps2.ro 
  - tel/fax: 004021.252.44.46 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

 Date limita de primire a solicitarilor de clarificari : 
În conformitate cu prevederile  ART. 79 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la solicitarea de 
clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face 
posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a 
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ofertelor.                                                               
Numărul de fax la care posibilii ofertanţi  vor transmite aceste clarificări este  004021.252.44.46 
Răspunsurile la clarificări vor fi postate pe site-ul : www.e-licitatie.ro  la secţiunea ,,Documentaţie 
şi clarificări” aferentă prezentei invitaţii de participare 

 
I. c. Căi de atac  
 
Institu ţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiilor 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresa:str. Stavropoleus nr.6 , Sector 3. 
Localitatea: Bucureşti, Sector 3        Cod poştal: 030084     Tara: România 
E-mail:office@cnsc.ro                                                          Telefon:021-3104641 
Adresa internet: www.cnsc.ro                                               Fax:021-3104642 

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

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare             
  DA  □                                NU  █   

 
II :  OBIECTUL CONTRACTULUI   
Expertiza tehnică + Audit energetic + Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie + 

Proiect tehnic + Detalii Tehnice de  Execuţie + Caiete de Sarcini inclusiv Documentaţie tehnică  

de autorizare a lucrărilor de interven ţii pentru creşterea performanţei energetice pentru 

blocurile de locuinţe cuprinse in anexa 2 la caietul de sarcini şi asistenţă tehnică şi  documentaţii 

aferente  prestării de servicii de certificare a performanţei energetice la blocurile de locuinţe 

după finalizarea lucrărilor de interven ţie la acestea . 

 
II.1) Descriere  
II.1.1. Denumire contract: Expertiza tehnică + Audit energetic + Documentaţia de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie + Proiect tehnic + Detalii Tehnice de  Execuţie + Caiete de Sarcini 
inclusiv Documentaţie tehnică  de autorizare a lucrărilor de intervenţii pentru creşterea 
performanţei energetice pentru blocurile de locuinţe cuprinse in loturile precizate în  anexa 2 la 
caietul de sarcini şi actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie,  asistenţă 
tehnică până la finalizarea lucrărilor de reabilitare termică şi  documentaţii aferente  prestării de 
servicii de certificare a performanţei energetice la blocurile de locuinţe, după finalizarea lucrărilor 
de intervenţie la acestea 
II.1.2. Locul de prestare : adresele blocurilor  precizate  în caietul de sarcini  
 
(a) Lucrări                              □     (b) Produse               □     (c) Servicii                          □ 

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

Cumpărare                □             
Leasing                      □        
Închiriere                    □  
Cumpărare in rate      □ 
 

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

Principala locaţie a lucrării    
 ________________________                         
 

Principalul loc de livrare 
____________________ 
 

 Locaţiile  blocurilor cuprinse in 
anexa 2 la caietul de sarcini de pe 
raza sectorului 2  
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Cod  CPV         □□□□□□□□□□ 

 
Cod  CPV □□□□□□□□□ 

Cod   CPV   71322000-1- Servicii de 
proiectare tehnică pentru construcţia 
de lucrări publice 
Cod CPV  :71241000-9 - Studii de 
fezabilitate, servicii de consultanţă, 
analize  

II.1.3. Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:        �               
Încheierea unui acord cadru   □ 
II.1.4. Durata contractului subsecvent – nu este cazul 
II.1.5. Informa ţii privind acordul cadru  (dacă este cazul)-  nu este cazul 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori   □ 
 

Acordul cadru cu un singur operator           
□ 

II.1.6.  Durata acordului cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

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

II.1.7.  Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeţi ...anexa /caietul de sarcini)   
  da □      nu   � 
Daca da: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe    □                      Toate loturile □ 

 
 
   II.1.8  Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU □ 
 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului/ acordului cadru 
 
II.2.1. Total cantităţi / prestaţii servicii (se vor include eventuale suplimentări si opţiunile, daca 
exista) - conform caietului de sarcini 
  
 
Termen de prestare : conform caietului de sarcini 
Cantitatea serviciilor solicitate pot fi suplimentate numai în condiţiile prevăzute de OUG nr. 
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi existenţa fondurilor ce urmează a fi 
disponibilizate în acest sens. 
 (se specifica anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. – max. /scopul contractului ) 
 
II.2.2. Opţiuni  (daca exista)                                                                     da □       nu □ 
Daca exista, descrierea acestor opţiuni:  
 
III. Condi ţii specifice contractului  
 
III.1 Alte condi ţii particulare  referitoare 
la contract (după caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(daca DA scurta descriere ) 
III.1.2. Altele  
(daca DA, descrieţi) 

 
 
       DA   □                                   NU □ 
 
        DA  □                                   NU □ 
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IV: PROCEDURA 
 
IV.1 Procedura selectata 
Licitaţie deschisă                                       □ 
Licitaţie restrânsă                                      □ 
Licitaţie restrânsă accelerată                     □ 
Dialog competitiv                                      □ 

Negociere cu anunţ de participare           □   
Negociere fără anunţ de participare         □                               
Cerere de oferta                                       □ 

 
IV.2.  Etapa finala de licitaţie electronică       DA  □        NU  □   

 
IV.3 Legislaţia aplicată 
 
IV.3.1. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare . 
IV.3.2. Hotărârea Guvernului României nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare . 
IV.3.3. Ordinul Ministrului Dezvolt ării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finan ţelor 
Publice şi al Viceprim-ministrului, Ministrul Administra ţiei şi Internelor nr. 163/ 
540/23/27.03.2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţă de urgenţă 
nr. 18/ 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
IV.3.4. Hotărârea Guvernului României nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin 
mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii. 
IV.3.5. Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
investiţii, cu modificările şi completările ulterioare . 
IV.3.6. Ordinul Ministerului Finan ţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice , precum şi organizarea , evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale . 
IV.3.7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 
completările ulterioare . 
IV.3.8. Ordonanţă de urgenţă nr. 18/ 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe 
IV.3.9. Ordinul  Ministerului Dezvolt ării, Lucr ărilor publice şi Locuinţelor 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 tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" 
IV.3.10. Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizat ă*), privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare 
IV.3.11. Lege   Nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii 
IV.3.12. Hotarare Nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice / MOF  NR. 311 din 12 mai 2010 
IV.3.13. Ordin  Nr. 1203/927/103 din 26 martie 2010 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului 

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronica 
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dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, 
ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 MOF  NR. 289 din  3 mai 2010   
 
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
 
V.1  Situaţia personală a candidatului / ofertantului 
Declaraţii privind 
eligibilitatea  
 
 
 
 
 
 
 

Cerinţa minimă obligatorie de calificare constă în: 
- prezentarea documentelor menţionate mai jos, care să dovedească că 
ofertantul nu se încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la art. 
180 şi 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prezentarea documentelor solicitate la punctul 3 care să dovedească 
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către 
stat , inclusiv cele locale la data de deschiderii ofertelor 
 

Declaraţie privind 
neîncadrarea în 
prevederile art. 180 din 
ordonanţă 

1. Declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere , completată în 
conformitate cu Formularul nr.   2,  Secţiunea III 
Solicitat   □          Nesolicitat  □ 

Declaraţie privind 
neîncadrarea în 
prevederile art.181 din 
ordonanţă  

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din 
ordonanţă , pe propria răspundere , completată în conformitate cu 
Formularul nr.  3, Secţiunea III 
Solicitat   □          Nesolicitat  □ 

Declaraţie pe propria 
răspundere privind 
îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plată a 
impozitelor şi taxelor către 
stat , inclusiv cele locale la 
data de deschiderii 
ofertelor  

3. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat , inclusiv cele 
locale la data de deschiderii ofertelor.  
Solicitat   □          Nesolicitat  □  
 

NOTĂ: Documentele se vor prezenta în original, semnate şi 
ştampilate de reprezentantul legal al ofertantului. 
 

 
V.2  Capacitatea de exercitare a activităţi profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice 
române 

            

Cerinţa minimă de calificare constă în prezentarea documentului 
menţionat :  
1. Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, 
care conţine codul unic de înregistrare / Documente care dovedesc o 
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional (copie pe care reprezentantul legal al ofertantului să 
certifice că este conform cu originalul, semnat şi parafat) 
                        Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

2. Certificat constatator, privind înmatricularea la Oficiul Registrului 
Comerţului sau alt document echivalent( Certificat constatator eliberat 
de Ministerul Justiţiei, Oficiul Registrului Comerţului. Certificatul 
constatator trebuie să certifice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
26/1990, cu modificările şi completările ulterioare, faptul că societatea 
comercială aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea 
contractului, respectiv să aibă înscris în certificat codul CAEN 
corespunzător: 
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Cod CPV  :71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, 
analize 
Cod CPV  :71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru 
construcţia de lucrări publice 
corespunzătoare obiectului achiziţiei publice.    
Certificatul constatator trebuie să fie valabil la data deschiderii 
ofertelor şi trebuie să fie prezentat în original sau copie legalizată sau 
copie pe care reprezentantul legal al ofertantului să certifice că este 
conform cu originalul semnat şi parafat. 

      Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

 ATENŢIE!!!!  
- Toate documentele care vor fi prezentate de persoane fizice/ 

juridice str ăine vor fi însoţite de traduceri autorizate în 
limba română . 

V. 3. Situaţia  economico-financiara                                    
Informaţii privind  situaţia 

economico-financiara   
Se solicită prezentarea următoarelor documente: 
Declaraţie – Fişă de informaţii generale, cu cifra medie de afaceri pe 
ultimii 3 ( trei ) ani sau alte documente echivalente înregistrate de 
organele competente din tara in care ofertantul este rezident (traduse 
în limba română de un traducător autorizat) - ( Formularul 4- 
Secţiunea III).  
Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

V.4. Capacitatea tehnica şi sau profesională 
Informaţii privind  
capacitatea tehnica   

Cerinţa minimă de calificare constă în dovedirea experienţei în 
prestarea de servicii similare pentru  lucrări de intervenţie asupra 
clădirilor prezentarea documentelor menţionate: 

1. Declaraţie privind lista principalelor proiecte similare 
executate în ultimii 3 ani sau alte documente echivalente 
înregistrate de organele competente .( Formularul 5) 

      Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

2. Un număr de minim 3 Recomandări/Documente constatatoare 
favorabile privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale din 
partea altor beneficiari/clienţi, susţinute  cu copii după 
contracte şi Procese Verbale de Recepţie  finală pentru proiecte 
similare prestate în ultimii 3 ani. 

         Nota :Precizăm că proiectele similare sunt considerate 
proiectele de clădiri civile şi instalaţii aferente acestor clădiri civile, 
precum şi proiectele de lucrări de intervenţie asupra clădirilor civile 
şi instalaţiilor aferente acestora. 
 
        Nota :,,Procesele verbale de recepţie finală” ale proiectelor sunt 
documente prin care se certifică îndeplinirea obligaţiilor de către 
prestator din punct de vedere cantitativ si calitativ, în conformitate 
cu prevederile contractuale, ale caietului de sarcini şi cele ale 
normativelor legale în vigoare, şi care vor fi semnate de către 
reprezentantul / reprezentanţii autorităţii contractante / clientului. 
 

       Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

Informaţii privind Cerinţa minimă de calificare constă în dovedirea dispunerii de 
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personalul tehnic şi de 
specialitate angajat 

 

personal calificat pentru prestarea serviciilor solicitate prin 
prezentarea documentelor menţionate : 
      1.   Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul mediu al 
personalului angajat  în ultimii 3 ani - completare formular nr. 12, in 
original;  din care sa rezulte: 

- asigurarea cu personal de specialitate,  
- numărul şi pregătirea cadrelor de conducere,  
- persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului  

 
           Solicitat   □          Nesolicitat  □  

3. Copie după diplomele universitare şi  CV – uri din care să 
reiasă pregătirea profesionala si atestarea pentru realizarea de 
proiecte similare pentru persoanele ce vor contribui la 
realizarea documentaţiilor aferente fazelor de proiectare 
solicitate prin caietul de sarcini 

        Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

3.1 Ofertantul va forma echipa de specialişti pentru realizarea 
documentaţiilor aferente fazelor de proiectare solicitate prin 
caietul de sarcini, cu cel puţin : 

• 1 Şef de proiect:  
- diploma de studii universitare (inginer/ arhitect) 
- bune abilităţi în conducerea unei echipe formate din experţi 
- cunoaşterea proiectelor de infrastructură (clădiri, construcţii  

civile) 
     -se vor prezenta recomandări care să ateste participarea şi modul 
de prestare a serviciilor similare de către acesta;  

 
•   2 Arhitecţi 

- diplomă de studii universitare (arhitect cu diplomă recunoscută 
de statul român cu drept de semnătură) 

- membru al Ordinului Arhitecţilor din România; 
     -se vor prezenta recomandări care să ateste participarea şi modul 
de prestare a serviciilor similare de către acesta;  
 

• 1 auditor energetic  
- Diplomă de studii universitare 

• 1 Inginer de rezistenţă 
- diplomă de studii universitare (inginer) 

     -se vor prezenta recomandări care să ateste participarea şi modul 
de prestare a serviciilor similare de către acesta;  

 
• 1 Inginer instalaţii termice 

- diplomă de studii universitare (inginer) 
      -se vor prezenta recomandări care să ateste participarea şi modul 
de prestare a serviciilor similare de către acesta;  

 
● 1 Calculator/ operator devize – actualizare devize generale 
investiţii (Devizist) pentru întocmirea devizelor şi a listelor de 
cantităţi utilizand un soft specializat de devize 
 
- diplomă de studii  
-atestarea cunostintelor de operare PC(soft devize, Word, Excel, 
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Internet); 
- se vor prezenta recomandări care să ateste participarea şi modul de 
prestare a serviciilor similare de către acesta;  

 
• Verificatori de proiecte pe domeniile: 
   - construcţii şi arhitectură : Rezistenţă şi stabilitate  
       Siguranţă în exploatare 
                                                    Securitate la incendiu 
                                                Economie de energie şi izolare termică 
 - instalaţii, pentru specialităţile:  

- sanitare 
- termice 
- gaze 
- electrice  

- ofertanţii trebuie să facă dovada asigurării verificatorilor  pentru 
toate specialităţile; (se vor prezenta copii după certificatul de atestare 
şi legitimaţia de atestare.) 

- verificatorii vor fi alţii decât specialiştii elaboratori ai 
documentaţiilor de proiectare 

Cerinţă:  Verificatorii de proiecte vor fi al ţii decât membrii 
echipei de proiect care elaborează documentaţiile solicitate prin 
caietul de sarcini. 
 
Nota: vor fi excluşi din procedura de achiziţie ofertanţii care nu 
vor asigura cerinţele de calitate privind verificarea de către 
specialişti  atestaţi în condiţiile legii pe toate domeniile.  
 
Nota : Considerăm ca echivalent al unei diplome universitare orice 
diplomă în baza căreia deţinătorului îi poate fi recunoscut dreptul de a 
profesa în domeniul respectiv, conform mecanismelor de recunoaştere 
a diplomelor.                
  În ceea ce priveşte similaritatea dintre tipologiile de studii, 
confirmate prin diplome, aceea se referă la similaritatea calificărilor 
profesionale obţinute prin studii.  

Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie după 
contractul de muncă / colaborare , contract de prestări servicii sau 
orice alte documente care angajează raporturile contractuale cu 
experţii, CV-urile acestora, precum şi diplome , autorizaţii, certificate 
din care să rezulte specializarea acestuia. 
 
( În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o 
Declaraţie centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de 
către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi 
Declaraţii individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de 
reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul.)  

 
        Solicitat    █         Nesolicitat  □ 

3.2 Având in vedere că autoritatea contractantă va transmite ordinul de 
începere pentru elaborarea documentaţiei solicitate prin caietul de 
sarcini, simultan pentru toate blocurile  din lot în urma desfăşurării 
licitaţiei; 
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          Ofertantul va prezenta o declaraţie care  să ateste faptul 
că, echipa de specialişti, formată pentru realizarea 
documentaţiilor aferente fazelor de proiectare solicitate prin 
caietul de sarcini, va fi disponibilă numai pentru obiectivul de 
investiţii pentru care se depune ofertă la prezenta procedură, pe 
toată perioada de derulare a contractului. Se vor depune 
declaraţii de disponibilitate pentru membrii echipei menţionate 
mai sus. 

Autoritatea îşi rezervă dreptul de a nu semna recepţia finală în cazul în 
care condiţia asumată prin această declaraţie nu este respectată . 
 

        Solicitat   □          Nesolicitat  □ 
 

Informaţii privind 
subcontractanţii 

Ofertantul va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind 
modul de participare la procedură: 
- în nume propriu 
- asociere 
- cu subcontractanţi 
Pentru participarea în asociere se vor prezenta următoarele: 
- acordul de asociere cu precizarea liderului 
- depunerea documentelor de calificare de către fiecare participant. 
Condiţiile privind experienţa similară şi personalul calificat vor fi 
îndeplinite cumulativ de către membrii asocierii. 
Pentru subcontractanţi se vor prezenta următoarele: 
Lista cuprinzând subcontractanţii , Formularul 6, însoţit de o 
declaraţie scrisă a ofertantului privind partea / părţile din contract care 
sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora;  
 

Situaţia personală a candidatului / ofertantului          
Solicitat   □          Nesolicitat  □  
            În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât 
permiterea completării ulterioare, în termen de maxim 72 ore de la 
data solicitării autorităţii contractante. 
Notă: 
 
În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se 
îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a solicita , la încheierea contractului de 
achiziţie publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul 
contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele 
prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în 
anexe la contractul de achiziţie publică. Pe parcursul derulării 
contractului , contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă , fără acceptul autorităţii contractante, iar 
eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea 
propunerii tehnice sau financiare iniţiale . 

 Declaraţie pe propria 
răspundere a 
proiectantului privind 
respectarea dreptului de 
proprietate intelectuală 
 
Solicitat       Nesolicitat 
□ 

• În cazul în care oferta este declarată câştigătoare ofertantul se 
obligă să cedeze exclusiv autorităţii contractante dreptul de 
autor, dreptul de reproducere şi distribuire a copiilor în 
favoarea autorităţii contractante, fără a mai emite niciun fel de 
pretenţii legate de acestea. 

• Propunerea de contract + anexele semnate şi ştampilate de 
către ofertant ca dovadă a însuşirii acestora. 
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Informaţii privind                      
prezentarea de asigurare a 
calităţii 
 
Solicitat       Nesolicitat 
□ 

 
Cerinţă minimă obligatorie: 
1. Certificat pentru sistemul calităţii ISO 9001 sau echivalent- 

copie legalizată. 
2. Declaraţie pe propria răspundere prin care va dovedi faptul ca 

la elaborarea documentaţiilor solicitate prin caietul de sarcini 
va ţine cont de standardele de asigurare a calităţii şi că le va 
respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de prestări 
servicii. 

 
 
NOTA nr. 1: Ofertan ţii au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum 
şi de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1  Limba de 
redactare a ofertei  

Limba română  

VI.2  Perioada de 
valabilitate a ofertei 

60 zile cu posibilitate de prelungire la 90 zile la solicitarea autorităţii 
contractante 

VI.3 Garanţie de 
participare 
Solicitat □                          
Nesolicitat □ 

Garanţia de participare este:  5.978  lei 
 
 

 Perioada de valabilitate a garanţiei este de 60 zile cu posibilitate de 
prelungire la 90 zile la solicitarea autorităţii contractante.  
Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-
un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. 
În cazul în care garanţia de participare se constituie prin: 
- Scrisoare de garanţie bancară, forma scrisorii de garanţie bancară 

este Formularul 10 din Secţiunea III ,  
- ordin de plată, acesta se va plăti în contul Primăriei Sectorului 2 

deschis la Trezoreria Sector 2, nr. RO37TREZ 
7025006XXX000197, cu condiţia confirmării de către bancă. 

      Garanţia de participare trebuie să aibă cel puţin aceeaşi perioadă ca 
şi perioada de valabilitate a ofertei.: 60 zile cu posibilitate de 
prelungire la 90 zile la solicitarea autorităţii contractante 
        În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare 
trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor. 
 

       In conformitate cu art. 278̂̂̂̂ 1 din O.U.G. nr. 34/ 2006 

,autoritatea contractanta va retine garanţia de participare.  
 
 
 

În caz de neprezentare sau de prezentare a unei garanţii de 
participare valabile pentru o perioadă mai scurtă decât cea anterior 
menţionată, oferta va fi respinsă. 

VI.4 Modul de 
prezentare a propunerii 
tehnice 

• Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să 
se asigure posibilitatea verificării corespondenţei, propunerii tehnice cu 
specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu respectă 
prescripţiile caietului de sarcini vor fi respinse ca fiind neconforme. 
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte în totalitate 
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cerinţele din Caietul de sarcini – SECŢIUNEA II; 
Oferta tehnică va fi structurată pe sarcinile propuse şi va 

conţine planul activităţilor şi sarcinilor concrete care vor fi 
încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului, precum 
şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor 
respective ;  
 

    În situaţia lipsei propunerii tehnice, oferta va fi declarată 
neconformă. 

VI.5 Modul de 
prezentare a propunerii 
financiare 

Ofertanţii vor completa propunerea financiară conform prevederilor 
caietului de sarcini, formularul de ofert ă (Formularul 7 din 
Secţiunea III ) şi centralizatoarele de preţuri  (Formularul 8 şi 
Formularul 8 bis din Secţiunea III ), care cuprind elementele de 
natura financiară sau comercială, ce sunt necesare pentru evaluarea 
ofertei.  
Formularul de ofertă va fi însoţit de centralizatoare de preţuri după 
cum urmează: 

- centralizatorul costurilor serviciilor care se vor presta pentru 
fiecare bloc (Formularul 8) . 

- centralizatorul costurilor serviciilor pe  lot  
Formularul de ofertă conţine suma costurilor serviciilor prestate 
pentru toate  blocurile  prezentate în anexa 2 a caietului de sarcini 
(Formularul 8 bis). 
ATENŢIE:  
Nu se admite ofertă parţială . 

Ofertele vor fi exprimate atât în Euro, cât şi în lei; serviciile se 
achiziţionează cu plata în lei în termen de 60 de zile calendaristice de la  
înregistrarea facturii aferente prestării serviciilor la Registratura 
Primăria Sectorului 2. Factura se va emite numai după semnarea 
procesului verbal de recepţie de către comisia de recepţie. 

Data pentru care se determină echivalenţa leu - euro este 22.10.2010 
(1€ = …………….lei).   

Ofertantul va face în mod obligatoriu ofertă pentru toate 
activităţile din Caietul de sarcini. 
Ofertantul va evidenţia preţul total/tariful ofertat pentru elaborarea 
documentaţiilor, defalcat pe activităţi şi/ sau pe etape de realizare, după 
cum urmează: 
- tariful unitar pentru prestarea serviciilor pe fiecare fază solicitată 

prin caietul de sarcini pe fiecare bloc 
- preţul total 

   Ofertantul va face propria estimare asupra numărului de zile necesare 
pentru realizarea activităţilor, pe baza propriei experienţe şi nu va 
depăşi termenul maxim solicitat de autoritatea contractantă prin caietul 
de sarcini. 
Oferta financiară va fi însoţită în mod obligatoriu de centralizatoarele 
de preţuri Formularul nr. 8  şi 8 bis din Secţiunea III. 

 
 În caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât că aceasta nu 
va putea fi solicitată ulterior deschiderii ofertelor. 

 În situaţia lipsei propunerii financiare, oferta va fi declarată 
neconformă. 
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VI.6 Modul de 
prezentare a ofertei 
 

Ofertele se vor depune astfel: 1 ORIGINAL + 1 COPIE, in pachete 
separate. Pe fiecare pachet se va scrie : ORIGINAL, respectiv COPIE. 
Plicurile se vor introduce intr-un pachet exterior, închis corespunzător 
şi netransparent. oferta tehnică, original, respectiv copie, se introduc 
fiecare în câte un plic pe care se notează: Oferta tehnică original si 
respectiv Oferta tehnică copie. Plicurile care conţin originalul şi copia 
Ofertei Tehnice se sigilează şi se introduc într-un nou plic ce va purta 
scris pe el numele şi adresa ofertantului şi specificaţia Oferta tehnică, 
pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă în cazul în care se 
prezintă după termenul limită specificat în documentele licitaţiei sau 
ofertantul este declarat necalificat. 
Oferta financiară, original, respectiv copie se introduc, de asemenea , 
fiecare în câte un plic pe care se notează Oferta financiară original şi 
respectiv Oferta financiară copie. Plicurile care conţin originalul şi 
copia Ofertei Financiare se sigilează şi se introduc, de asemenea,  într-
un nou plic ce va purta scris pe el numele şi adresa ofertantului cu 
specificaţia Oferta financiară, pentru ca oferta să  poată fi returnată 
nedeschisă în cazul în care se prezintă după termenul limită specificat 
în documentele licitaţiei sau ofertantul este declarat necalificat. 
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea şi adresa 
ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în 
cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii 
contractante şi cu inscripţia : A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA:      04 .11. 2010, ORA 10:00 
Dacă pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor, autoritatea 
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea 
ofertei. 
Oferta va fi însoţită de Scrisoarea de înaintare (Formularul 1 din 
Secţiunea III ) şi de împuternicirea delegatului ofertantului, redactată 
potrivit legii. 
Plicurile se vor trimite la adresa: Str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, 
Bucureşti, Registratura 
Data limită pentru depunerea ofertelor este:, 04.11.2010 ora  9:00. 
Formularul de contract va fi însuşit de ofertant pe fiecare pagină 
(semnat şi ştampilat) şi se introduce în plicul cu documentele de 
calificare. 

VI.7  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 în 
conformitate cu cele 2 alineate de mai sus, cu amendamentul că pe 
plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia 
„MODIFICĂRI”. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta 
după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub 
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru 
participare. 
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Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este 
primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei şi orei 
limită de depunerea ofertelor, se returnează nedeschisă. 

VI.8  Deschiderea 
ofertelor  

 
Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 04.11.2010, ORA 10:00, 
sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor, Nr. 11-13, sector 2, 
tel: 021.209.60.00, int.142, fax: 021.252.44.46 
 
  

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1  Preţul cel mai scăzut                                      █          
VII.2  Cea mai avantajoasa oferta economica        □  
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI -CADRU 
VIII.1 Ajustarea  
pretului contractului  
          DA    □     NU      □ 

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

VIII.2.  Garantia de buna 
executie a contractului          
 
          DA    □     NU     □ 

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea 
contractului fără TVA 
 Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare bancară, 
anexată la contract. (Formularul   9) 
 
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este 
cuprinsă între data semnării contractului şi data finalizării lucrărilor de 
reabilitare termică pentru obiectivele prevăzute în caietul de sarcini. În 
acest sens, ofertantul declarat câştigător va prezenta la data semnării 
contractului Scrisoarea de garanţie de bună execuţie cu valabilitate 12 
luni şi va avea obligaţia de a prelungi valabilitatea acesteia anual cu 
cel puţin 30 de zile înainte de data expirării. 
 
     Autoritatea isi rezerva dreptul in care  prevederile instrumentului 
de garantare emis in condiţiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurări  nu sunt favorabile autoritati contractante de  al 
respinge . 
 
 

 
 După încheierea ultimului proces verbal de recepţie finală şi emiterea certificatului de audit 
energetic final, semnat la terminarea lucrărilor pentru cre şterea performanţei energetice a 
imobilului  din lotul atribuit, finalizat ultimul, se va returna garanţia de bună execuţie. 
 
Nota:  
1. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului , achizitorul constată că unul sau mai multe blocuri , care 
fac obiectul contractului se încadrează în grad de risc seismic I sau II , atunci achizitorul îşi rezervă 
dreptul de a sista prestarea oricărui tip de serviciu prevăzut în prezentul contract, printr-o notificare 
făcută prestatorului, fără ca acesta să pretindă daune – interese . In acest caz, prestatorul are dreptul de 
a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data transmiterii 
notificarii. 
 
2. Dacă, pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul constată că Asociaţia de proprietari a 
blocului care face obiectul prezentului contract, a introdus cerere de retragere din programul de 
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reabilitare termică, atunci achizitorul îşi rezervă dreptul de a sista prestarea oricărui tip de serviciu 
prevăzut în prezentul contract , printr-o notificare făcută prestatorului , fără ca acesta să pretindă daune 
– interese .  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data transmiterii notificarii. 
 
3. În cazul în care oferta este declarată câştigătoare ofertantul se obligă să cedeze exclusiv autorităţii 
contractante dreptul de autor, dreptul de reproducere şi distribuire a copiilor în favoarea autorităţii 
contractante, fără a mai emite niciun fel de pretenţii legate de acestea. 
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SECŢIUNEA II. 

CAIET DE SARCINI 
privind documentaţia de proiectare pentru 

reabilitarea termică a  blocurilor din anexa 2,  

aflate pe raza Sectorului 2 Bucureşti, 

 

 

1. Cadrul legislativ 

� Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*),privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii; 

� Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

� Hotărârea Guvernului  Nr. 925 din 19 iulie 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 ; 

� Ordonanţă de Urgenţă nr. 18/ 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe 

� Ordinul Ministrului Dezvolt ării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finan ţelor Publice şi al 

Viceprim-ministrului, Ministrul Administra ţiei şi Internelor nr. 163/ 540/23/27.03.2009, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţă de urgenţă nr. 18/ 2009, privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

� 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; 

� Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Locuinte lor 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 tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii", publicat  în MONITORUL OFICIAL  NR. 524 din 11 iulie 2008 

� Hotărârea Guvernului  Nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice / MOF  NR. 311 din 12 mai 2010 
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� Ordin Nr. 1203/927/103 din 26 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul 

administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 MOF  NR. 289 din  3 mai 2010   

 

2.Date generale 

 

Denumire investiţie : ,,Expertiza tehnica + Audit energetic + Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Interventie+ sinteza DALI + 
Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de 
Construire + Proiect tehnic + Detalii Tehnice de  Execuţie + 
Caiete de Sarcini + asistenţă tehnică până la finalizarea 
lucrărilor de creştere a performanţei energetice a fiecărui bloc 
de locuinţe din lotul atribuit+  documentaţii aferente  prestării 
de servicii de certificare a performanţei energetice la blocurile 
de locuinţe, după finalizarea lucrărilor de intervenţie la acestea” 

 

Procedura de achiziţie publică: „licitaţie deschisă” 

 

Contractul de prestări servicii de proiectare se va desemna în urma procedurii sus menţionate. 

 

Ordonatorul principal de credite: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti 

 

Autoritatea contractantă: Sectorul 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Bucureşti, sect. 2, cod 
fiscal 4204038 

 

Descrierea investiţiei este prezentată în anexe. 

 

Primăria Sectorului 2 are in vedere un mod unitar de realizare a lucrărilor de creştere a 

performanţei energetice la blocurile de pe aceeaşi arteră de circulaţie. 

Prin procedura de  ,,licitaţie deschisă”  Primăria Sectorului 2 va atribui contractele de prestări 

servicii de proiectare pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor cuprinse in anexa 2 a 

prezentului caiet de sarcini, unui prestator capabil să asigure: 

a) Expertiza tehnica; 

b) Audit energetic: 

b.1  Elaborarea certificatului energetic iniţial cu documentaţia aferentă; 

b.2 Elaborarea certificatului energetic final la terminarea lucrărilor înlăuntrul perioadei de 

garanţie+ Raport privind rezultatele termografierii. 
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Documentaţiile aferente  prestării de servicii de certificare a performanţei energetice la 

blocurile de locuinţe, după finalizarea lucrărilor de intervenţie la acestea, constau din: 

- Certificat de performanţă energetică energetic a blocurilor de locuinţe la finalizarea 

lucrărilor de intervenţie la finalizarea lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii  

Aceste activităţi se vor cuprinde în  graficul de realizare al serviciilor pentru fiecare  bloc de 

locuinţe . 

Termenul de prestare al acestor servicii este conform prezentului caiet de sarcini  anexat, 

respectiv : 

- stadiul I - Certificarea performanţei energetică: .maxim 7 zile de la transmiterea 

ordinului de începere pentru fiecare bloc de locuinţe ; 

- stadiul II - Termografiere: maxim 5 zile de la transmiterea ordinului de începere pentru 

fiecare bloc de locuinţe; 

Auditorul va preciza în cadrul documentaţiei elaborate data recomandată  pentru 

realizarea termografierii pentru vizualizarea, înregistrarea şi reprezentarea distribuţiei 

temperaturii pe suprafaţa anvelopei clădirii în sezonul rece în interiorul perioadei de 

garanţie a lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe. 

Obiectul termografieii este: 

- -Înregistrarea distribuţiei temperaturii pe suprafaţa investigată a anvelopei 

clădirii/elementului de construcţie analizat ca urmare a finalizării lucrărilor de 

intervenţie în vedererea creşterii performanţei energetice a blocului de locuinţe; 

- prelucrarea imaginilor termografice în vederea identificării şi localizării 

defectelor de izolare termică şi a zonelor de infiltraţii de aer. 

Documentatia va fi elaborată de un auditor energetic atestat MTCT care va prezenta un 

raport privind rezultatele termografierii blocului de locuinţe, performanta energetica, 

auditul energetic si certificatul de performanta energetica.  

Raportul se va preda in 5 exemplare tiparite +1 exemplar in var. electronica  şi va 

cuprinde cel putin urmatoarele date solicitate! 

Certificatul de performanta energetica a cladirii,se elaboreaza in conformitate cu Legea 

nr.372/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

Certificatul cuprinde valori de referinta prevazute in legislatie, reglementarile tehnice si 

metodologiile de calcul  care permit beneficiarilor sa evalueze performanta energetica a 

cladirii. 

Certificatul este insotit de recomandari de reducere a cheltuielilor privind consumurile 

de energie termica si electrica, prin adoptarea unor solutii tehnice pentru imbunatatirea 

performantei energetice a cladirii. 
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Certificatul de performanţă energetică a clădirii se defineşte ca fiind documentul tehnic 

cu caracter informativ ce atestă performanţa energetică a unei cladiri.  

Prin  acest certificat energetic, se comunică informaţii asupra performantei energetice a 

cladirii, exprimata, in principal, prin:  

- consumul total anual specific de energie, exprimat in kWh/mp arie utila, 

respectiv prin consumul de caldura anual specific pentru incalzire, apa calda de 

consum si iluminat;  

- eficienta energetica a apartamentului, prin incadrarea acestuia intr-o clasa 

energetica (de la clasa A-eficienta energetica ridicata, la clasa G-eficienta 

energetica scazuta), functie de consumul total anual specific de energie.  

Certificatul este valabil zece ani de la data emiterii si se elaborează de catre auditori 

energetici pentru cladiri, persoane fizice atestate.  

c) Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi Sinteza documentaţiei de avizare 

pentru lucrările de intervenţie conform anexei 9^1 din Ordinul 1203/2010 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2009; La faza de elaborare a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 

Interventie şi Sintezei documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie proiectantul are 

obligaţia de a se încadra în normativele de cost prevăzut de  HG nr. 363/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare. În situaţii excepţionale în care nu pot fi respectate normativele de 

cost specificate anterior, Proiectantul are obligaţia de a prezenta memoriu justificativ.Pe 

parcursul elaborării documentaţiei proiectantul are obligaţia de a modifica/remedia conţinutul 

documentelor conform recomandărilor Consiliului Tehnico – Economic al Primăriei Sectorului 

2.  

d) Documentaţie avize şi acorduri conform certificatului de urbanism; 

- Proiectantul are obligaţia de a elabora documentaţiile necesare şi de a obţine avizele 

favorabile de la furnizorii de utilit ăţi, respectiv Consiliul Tehnico Economic al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

e) Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire; 

f) Proiect tehnic + Caiete de sarcini + Detalii Tehnice de Execuţie; 

g) Alte servicii: obţinerea altor avize/ acorduri necesare şi obţinerea Autorizaţiei de 

Construire; Proiectantul va elabora documentaţiile , va modifica şi remedia documentele 

elaborate şi va obţine avizul favorabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului. Proiectantul are obligaţia de a prezenta devizele 

confidenţiale cu defalcarea pe categorii de cheltuieli. 
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h) Actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interven ţie+devizului general ori de 

câte ori este necesar, conform prevederilor legislative în vigoare; 

i) Asistenţă tehnică, proiectantul va asigura cel puţin următoarele servicii: 

- Pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări de 

creştere a performanţei energetice la blocurile atribuite în urma licitaţiei, respectiv: 

� proiectantul are obligaţia de a răspunde în maxim 24 de ore la solicitările de 

clarificare ale constructorilor, complet şi fără ambiguităţi;  

� va participa în comisiile de evaluare în calitate de expert extern. În această 

calitate va  elabora un raport privind conformitatea ofertelor tehnice şi ofertelor 

financiare depuse de participanţii la procedura de achiziţie.  

- Pe durata lucrărilor de reabilitare termică până la finalizarea lucrărilor de reabilitare 

termică la blocul finalizat ultimul; 

- Înainte de începerea lucrărilor pe şantier (execuţie) pe baza documentaţiei elaborate – 

proiectantul, la cererea persoanei juridice achizitoare şi la termenul comunicat de aceasta, 

este obligat : 

� să facă executantului lucrării pe teren o expunere explicativă asupra proiectelor; 

� să predea acestuia pe bază de proces verbal si in prezenţa persoanei juridice 

achizitoare, reperele principale de amplasament şi cotele materializate pe teren. 

- Actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interven ţie+devizului general 

ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legislative în vigoare; Proiectantul are 

obligaţia de a actualiza devizul general cel puţin în următoarele cazuri: 

� Ca urmare a modificărilor legislative şi / sau a lucrărilor suplimentare şi 

sau a solicitărilor formulate de Consiliului tehnico-economic al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

� actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici 

aprobaţi în condiţiile art. 11 alin. (1), la încheierea contractului de achiziţie de 

lucrări, ca urmare a derulării, în condiţiile legii, a procedurii de achiziţie publică, 

rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii; 

� la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de 

fezabilitate; 

� la data solicitării autorizaţiei de construire; 

� la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

pentru execuţia de lucrări; 

� după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii; 
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� la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, 

potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la 

bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare. 

 

- Pe parcursul executării lucărilor de construcţii proiectantul are obligaţia de a efectua 

urmărirea de şantier în conformitate cu graficul fazelor determinante si eventualele abateri 

constatate de la prevederile proiectului vor fi semnalate persoanei juridice achizitoare în cel 

mult 2 zile, pentru luarea măsurilor ce se impun; 

- Să participe la fazele determinante; 

- Să notifice achizitorului stadiul lucrărilor la fiecare 15 zile. (Nu se acceptă explicaţii de 

genul „nu am fost invitat de autoritatea contractantă şi/ sau constructor”.) 

- Să descrie lucrările suplimentare şi să avizeze preţul / preţurile prezentate de constructor 

pentru lucrările suplimentare ; 

- Să emită comunicări de şantier şi să răspundă la solicitările autorităţii contractante / 

executantului în max 48 de ore de la transmiterea acestor solicitări. 

     

ATENŢIE ! 

I. Prestatorul va completa o declaraţie pe propia răspundere prin care işi asumă obligaţia  de 

a asigura asistenţa tehnică pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare 

de lucrări de creşterea performanţei energetice pentru fiecare bloc şi pe perioada realizării 

lucrărilor de creşterea performanţei energetice la blocuri până la semnarea procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor la acestea. Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În 

situaţia în care ofertantul nu va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată 

necorespunzătoare. 

II. Prestatorul va completa o declaraţie de conformitate prin care proiectantul îşi asumă 

răspunderea pentru: 

1. corectitudinea soluţiilor proiectate in cadrul programului de creştere a performanţei 

energetice în sectorul 2; 

2. conformitatea  documentaţiilor predate, cu legislaţia specifică în vigoare OUG Nr. 

18/ 2009 privind creşterea performanţei energetice  a blocurilor de locuinţe, ORDIN 

Nr. 163/540/23/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr. 18/2009, precum şi cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi 

legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor pentru obiectivele de 

investiţii aferente contractelor ce urmează a se încheia în baza prezentei proceduri. 

Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În situaţia în care ofertantul nu 

va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare. 
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3. actualizarea documentaţiei ca urmare a modificărilor legislative . 

 

III. Prestatorul va completa o declaraţie prin care proiectantul, în cazul în care oferta este 

declarată câştigătoare: 

� se obligă să cedeze exclusiv autorităţii contractante dreptul de autor, dreptul de 

reproducere şi distribuire a copiilor în favoarea autorităţii contractante, fără a mai 

emite niciun fel de pretenţii legate de acestea. 

� în cazul în care proiectantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, 

autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza documentaţiile elaborate de acesta 

până la data rezilierii contractului şi de a le pune la dispoziţia altui prestator în 

vederea finalizării documentaţiilor necesare derulării Programului privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, fără a mai emite niciun fel de 

pretenţii legate de acestea.  

Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În situaţia în care ofertantul nu va prezenta 

această declaraţie, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare 

 

3.Prezentarea proiectului 

Primăria Sectorului 2 are ca obiectiv principal creşterea performanţei energetice a unor clădiri 

de locuit multietajate din sectorul 2, printre care şi blocurile din anexa 2 a prezentului caiet de sarcini . 

Studiile de fezabilitate, documentaţiile de proiectare ce vor fi obiect al contractului încheiate trebuie să 

fie elaborate cu respectarea în mod cumulativ a următoarelor acte normative: 

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 18/ 2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 

de locuinţe 

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, al Ministrului Finanţelor Publice şi 

al Viceprim-ministrului, Ministrul Administraţiei şi Internelor nr. 163/ 540/23/27.03.2009, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţă de urgenţă nr. 18/ 2009, 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, precum şi legislaţia 

specificată în documentaţia de atribuire la capitolul IV.3 .Legislaţia aplicată din 

SECŢIUNEA I. FIŞA DE DATE A ACHIZITIEI şi se vor prezenta in următoarea structură: 

� Volum I – Expertiza tehnica 

� Volum II  – Audit Energetic  

�  Volum III  – Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie + sinteza 

documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie conform anexei 9^1 din Ordinul 

1203/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
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energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, 

ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009. 

� Volum IV  – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire + 

Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie + Caiet de Sarcini 

Volumul IV va fi structurat după cum urmează: 

- Piese scrise (memorii, borderouri, caiete de sarcini, program de faze determinante, etc.) 

- Centralizatorul cheltuielilor de obiectiv. 

- Centralizatorul pe categorii de lucrări, pe obiecte. 

- Lista cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări - încadrate in norme de deviz.  

Pentru a elabora listele de cantităţi de lucrări proiectantul are obligaţia : 

� de a utiliza ca referinţă normele de deviz din 1981, norme locale şi norme 

asimilate, 

� de a explicita normele locale şi cele asimilate (se va prezenta reţeta normei) 

� de a prezenta listele de cantităţi de lucrări însoţite de antemăsurători cu calculele 

aferente. 

 Categorii conform OUG 18/ 04.03.09: 

1. Izolarea termica a pereţilor exteriori 

2. Izolarea termica prin înlocuirea tâmplăriei exterioare 

3. Izolarea termica prin termo - hidroizolarea terasei 

4. Izolarea termica prin izolarea planşeului peste subsol (in cazul in care sunt locuinţe la 

parter)  

5. Capitol separat pentru închiderea balcoanelor 

 Listele de cantităţi trebuie sa prevadă si: 

- demontarea instalaţiilor si echipamentelor aflate pe faţadele si terasa blocului de 

locuinţe precum si remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termica, 

- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. 

- reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere 

si/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe; 

- intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea spatiilor 

comune ale blocului de locuinţe. 

Menţionăm că proiectantul are obligaţia să prevadă în cadrul documentaţiilor de 

proiectare şi  eventuale cheltuieli pentru efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor 

de recepţie finală, la expirarea perioadei de garanţie.(teste aplicate lucrărilor, cum ar fi 

cheltuieli de inundarea terasei, după caz). 
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- Piese desenate (situaţia existenta + situaţia propusa; se prezintă următoarele planşe: 

plan situaţie, plan încadrare in zona, subsol, parter, etaj curent (toate etajele diferite), plan 

terasa, secţiuni, faţade, tablou de tâmplărie si detalii de execuţie (soclu, terasa, rosturi, sect. 

orizontale, verticale in dreptul tâmplăriei). 

- Indicii de tâmplărie se indica atât in planuri cat si pe faţade. 

- Se precizează pe planşe toate soluţiile de termoizolaţie propuse. 

- Se vor prezenta şi faţade color cu propunere grafică. 

 ATENŢIE ! 

Fazele de proiectare se vor realiza cu respectarea în mod cumulativ a legislaţiei specificate în 

documentaţia de atribuire. 

Documentaţiile de proiectare se vor preda iniţial în  1 exemplar  în formă scrisă original + 1 

exemplar în format electronic. 

După avizarea documentaţiilor se vor preda şi restul de exemplare: 9 exemplare în formă scrisă 

original + 9 exemplare în format electronic. 

 

Tema de proiectare 
 
Autoritatea contractantă va oferi prestatorului toate informaţiile pe care le deţine sau pot fi relevante 

pentru îndeplinirea sarcinilor şi serviciilor utilizate. 

Toate aceste informaţii şi rapoarte rezultate ca urmare a folosirii informaţiilor nu pot fi utilizate de 

acesta pentru orice alte scopuri, fără aprobarea scrisă prealabilă a autorităţii contractante. 

 

4.Propunerea tehnic ă 

Serviciile solicitate de autoritatea contractantă sunt după cum urmează: 

- Expertiza tehnica; 

Se vor prezenta 10 exemplare în formă scrisă original + 10 exemplare în format electronic  

- Audit Energetic; 

Se vor prezenta 10 exemplare în formă scrisă original şi 10 exemplare în format electronic 

 

- Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.); 

Se vor prezenta 10 exemplare în formă scrisă original şi 10  exemplare în format electronic 

!!! Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie trebuie sa conţină: 

- conţinutul cadru al expertizei tehnice = anexa 7;  

- conţinutul cadru al auditului energetic = anexa 8;  

- conţinutul cadru al DALI = anexa 9.  
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(anexele se găsesc in normele metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.09, aprobate prin 

ordinul 163/ 17.03.09) 

- conţinutul cadru al sintezei la DALI anexa 9^1 (anexa se găseşte în Nr. 1203/927/103 din 26 

martie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al 

ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, 

nr. 163/540/23/2009 MOF  NR. 289 din  3 mai 2010) 

 

Se vor prezenta 10 exemplare în formă scrisă original şi 10  exemplare în format electronic 

 

- Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie+ sinteza documentaţiei de avizare pentru 

lucrările de intervenţie conform anexei 9^1 din Ordinul 1203/2010 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 

Se vor prezenta 10 exemplare în formă scrisă original şi un exemplar în format electronic 

 

- Documentaţie Tehnica pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire; 

Se vor prezenta 10 exemplare în formă scrisă original şi 10  exemplare în format electronic 

 

- PT + CS + DE; 

Se vor prezenta 10 exemplare în formă scrisă original şi 10  exemplare  în format electronic 

ATENŢIE: 

La faza de proiect tehnic, proiectantul are şi următoarele obligaţii: 

- de a revizui devizul general prezentat la faza de Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie, 

- de a utiliza ca referinţă normele de deviz din 1981, norme locale şi norme asimilate, 

- de a explicita normele locale şi cele asimilate (se va prezenta reţeta normei) 

- de a prezenta listele de cantităţi de lucrări însoţite de antemăsurători cu calculele 

aferente. 

Varianta electronica PT se prezintă astfel – 1CD/ obiectiv ce cuprinde următoarele categorii: 

Arhitectura – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantităţi) / parte 

desenată 

Instalaţii sanitare – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantităţi)/ 

parte desenată 

Instalaţii termice – parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantităţi)/ 

parte desenată 
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!!! Toata documentaţia se preda in format PDF. 

!!! Denumirea planşelor format PDF va tine cont de numerotarea din cartuş (numărul planşei 

din cartuş/ ex. A01- plan situaţie). 

!!! Toate planşele vor fi monocrom / alb-negru. 

- Alte servicii: obţinerea altor avize/ acorduri necesare şi obţinerea Autorizaţiei de Construire ; 

- Actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie si a devizului general  ori de câte ori 

este necesar, conform prevederilor legislative. 

La solicitarea persoanei juridice achizitoare numărul de exemplare poate fi suplimentat. Costul 

multiplicării exemplarelor suplimentare va fi suportat de către persoana juridică achizitoare. 

Proiectul tehnic va fi verificat de verificatori de proiecte atestaţi, conform legislaţiei în vigoare. 

Menţionăm că se solicită şi dovada luării în evidenţă  a proiectelor de către O.A.R. 

 

5.Graficul de realizare al proiectului 

Se va prezenta graficul de realizare al proiectului pe faze de servicii şi în cadrul ofertei se va detalia 

graficul de lucrări în funcţie de etapizarea şi eşalonarea propusă de către ofertant pentru fiecare bloc. 

 

Oferta tehnică va fi structurată pe sarcinile propuse şi va conţine planul activităţilor şi sarcinilor 

concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului, precum şi graficul 

de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective ;  

 

Comisia de analiză a ofertelor va acorda atenţie sporită modului în care fiecare ofertant va detalia şi 

eşalona lucrările în funcţie  de tehnologiile propuse, în scopul minimizării impactului asupra siguranţei 

pe perioada de execuţie a lucrărilor şi pe perioada întreruperii lucrărilor pe timp friguros (iarna). 

Se vor aprecia în mod deosebit măsurile pentru reducerea impactului asupra mediului, confortului şi 

siguranţei locatarilor pe perioada execuţiei lucrărilor. 

Se vor aprecia totodată şi măsurile de conservare a lucrărilor neterminate pe perioada lucrărilor pe timp 

friguros. 

Proiectantul are obligaţia să prevadă în cadrul cheltuielilor de organizare de şantier toate costurile ce 

vor fi luate în considerare de către antreprenor în cadrul devizului ofertă . 

De asemenea, se vor lua în calcul şi costurile aferente măsurilor pentru reducerea impactului asupra 

mediului, confortului şi siguranţei locatarilor pe perioada execuţiei lucrărilor, precum şi costuri de 

conservare a lucrărilor neterminate pe perioada lucrărilor pe timp friguros . 

ATENTIE: 
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      Referitor la consumurile de vopseluri texturate(tencuieli decorative) pentru  faţadele blocurilor 

de locuinţe pentru care se realizează proiectarea lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii 

performanţei energetice se precizează următoarele: 

-În documentaţia DTAC, respectiv la planurile tuturor faţadelor, compoziţia culorilor va fi în 

următoarea proporţie:60% nuanţă tare(indicativ RAL 3009), 40% nuanţă de fond(indicativ RAL 

1018)- acestă proporţie se referă la termosistemul de faţadă şi este necesară  pentru definitivarea 

costurilor de deviz. 

Pentru identificarea cantităţilor efective de material se utilizează consumurile normate la 

proporţiile de acoperire menţionate. 

-Eventualele corecţii nesemnificative la nivelul proporţiilor şi al nuanţelor, se vor comunica 

în timpul execuţiei prin dispoziţii de şantier. 

 

Prestarea etapelor de proiectare se va realiza pe bază de ordin de începere. 

Pentru „Expertiza tehnică”, se va emite ordin de începere a lucrărilor, termenul de predare fiind 

: 

1. Expertiza tehnică : max. 10 zile de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor; 

 

Pentru fazele „Audit energetic” şi „Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie”, se va 

emite un singur ordin de începere a lucrărilor, termenul de predare fiind: 

2. Audit energetic: max.15 zile de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor; 

3. Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie + sinteza documentaţiei de avizare pentru 

lucrările de intervenţie conform anexei 9^1 din Ordinul 1203/2010 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009: max. 30 zile de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor;  

 

Pentru „Documentaţie tehnica de autorizare a construcţiilor” şi „Proiect tehnic + detalii de 

execuţie + caiet sarcini”, se va emite un singur ordin de începere a lucrărilor, termenul de predare fiind 

: 

4. Documentaţie tehnica de autorizare a construcţiilor: max. 15 zile de la transmiterea ordinului 

de începere a lucrărilor; 

5. Proiect tehnic + detalii de execuţie + caiet sarcini: max. 25 zile de la transmiterea ordinului de 

începere a lucrărilor. 

 

6. Asistenţa tehnică a proiectantului este obligatorie pe durata derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor de executare de lucrări de creşterea performanţei energetice pentru fiecare bloc 

inclusiv participarea la inspecţia în fazele determinante pe perioada realizării lucrărilor de 
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reabilitare termică la blocuri până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor la acestea, inclusiv emiterea certificatului energetic final. Ca urmare a asigurării 

asistenţei tehnice se va elabora raportul privind terminarea lucrărilor. 

ATENŢIE: 

- Asistenţă tehnică, proiectantul va asigura cel puţin următoarele servicii: 

- Pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări de 

creştere a performanţei energetice la blocurile atribuite în urma licitaţiei, respectiv: 

� proiectantul are obligaţia de a răspunde în maxim 24 de ore la solicitările de 

clarificare ale constructorilor, complet şi fără ambiguităţi;  

� va participa în comisiile de evaluare în calitate de expert extern. În această 

calitate va  elabora un raport privind conformitatea ofertelor tehnice şi ofertelor 

financiare depuse de participanţii la procedura de achiziţie.  

- Pe durata lucrărilor de reabilitare termică până la finalizarea lucrărilor de reabilitare 

termică la blocul finalizat ultimul; 

- Înainte de începerea lucrărilor pe şantier (execuţie) pe baza documentaţiei elaborate – 

proiectantul, la cererea persoanei juridice achizitoare şi la termenul comunicat de aceasta, 

este obligat : 

� să facă executantului lucrării pe teren o expunere explicativă asupra proiectelor; 

� să predea acestuia pe bază de proces verbal si in prezenţa persoanei juridice 

achizitoare, reperele principale de amplasament şi cotele materializate pe teren. 

- Actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interven ţie+devizului general 

ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legislative în vigoare; Proiectantul are 

obligaţia de a actualiza devizul general cel puţin în următoarele cazuri: 

� Ca urmare a modificărilor legislative şi / sau a lucrărilor suplimentare şi 

sau a solicitărilor formulate de Consiliului tehnico-economic al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

� actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici 

aprobaţi în condiţiile art. 11 alin. (1), la încheierea contractului de achiziţie de 

lucrări, ca urmare a derulării, în condiţiile legii, a procedurii de achiziţie publică, 

rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii; 

� la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de 

fezabilitate; 

� la data solicitării autorizaţiei de construire; 

� la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

pentru execuţia de lucrări; 
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� după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii; 

� la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, 

potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la 

bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare. 

 

- Pe parcursul executării lucărilor de construcţii proiectantul are obligaţia de a efectua 

urmărirea de şantier în conformitate cu graficul fazelor determinante si eventualele abateri 

constatate de la prevederile proiectului vor fi semnalate persoanei juridice achizitoare în cel 

mult 2 zile, pentru luarea măsurilor ce se impun; 

- Să participe la fazele determinante; 

- Să notifice achizitorului stadiul lucrărilor la fiecare 15 zile. (Nu se acceptă explicaţii de 

genul „nu am fost invitat de autoritatea contractantă şi/ sau constructor”.) 

- Să descrie lucrările suplimentare şi să avizeze preţul / preţurile prezentate de constructor 

pentru lucrările suplimentare ; 

- Să emită comunicări de şantier şi să răspundă la solicitările autorităţii contractante / 

executantului în max 48 de ore de la transmiterea acestor solicitări. 

 

ATENŢIE: 

 

I. Prestatorul va completa o declaraţie pe propia răspundere prin care işi asumă obligaţia  

de a asigura asistenţa tehnică pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de 

executare de lucrări de creşterea performanţei energetice pentru fiecare bloc şi pe perioada 

realizării lucr ărilor de creşterea performanţei energetice la blocuri până la semnarea procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la acestea. Această declaraţie va fi anexată propunerii 

tehnice. În situaţia în care ofertantul nu va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi 

considerată necorespunzătoare. 

 

II. Prestatorul va completa o declaraţie de conformitate prin care proiectantul îşi asumă 

răspunderea pentru: 

1. corectitudinea soluţiilor proiectate in cadrul programului de creştere a performanţei 

energetice în sectorul 2; 

2. conformitatea  documentaţiilor predate, cu legislaţia specifică în vigoare OUG Nr. 18/ 

2009 privind creşterea performanţei energetice  a blocurilor de locuinţe, ORDIN Nr. 163/540/23/ 

2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009, precum şi cu 

prevederile legii 10/1995 privind calitatea în construc ţii şi legii 50/1991 privind autorizarea 
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executării construcţiilor pentru obiectivele de investiţii aferente contractelor ce urmează a se 

încheia în baza prezentei proceduri. Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În 

situaţia în care ofertantul nu va prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată 

necorespunzătoare. 

III. Prestatorul va completa o declaraţie prin care proiectantul, în cazul în care oferta 

este declarată câştigătoare: 

o se obligă să cedeze exclusiv autorităţii contractante dreptul de autor, dreptul de reproducere 

şi distribuire a copiilor în favoarea autorit ăţii contractante, fără a mai emite niciun fel de 

pretenţii legate de acestea. 

o în cazul în care proiectantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, autoritatea 

contractantă are dreptul de a utiliza documentaţiile elaborate de acesta până la data rezilierii 

contractului şi de a le pune la dispoziţia altui prestator în vederea finalizării documentaţiilor 

necesare derulării Programului privind cre şterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe, fără a mai emite niciun fel de pretenţii legate de acestea.  

Această declaraţie va fi anexată propunerii tehnice. În situaţia în care ofertantul nu va 

prezenta această declaraţie, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare.  

Pentru partea executată din contract achizitorul va plăti prestatorului pre ţul convenit din 

care va deduce penalităţile datorate de prestator pentru neândeplinirea obligaţiilor din contract. 

 

Atenţie: 

În secţiunea „Formulare” sunt prezentate modele de declaraţii. 

6.Propunerea financiar ă 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să poată furniza toate informaţiile cu 

privire la preţ, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 

achiziţie publică. 

Ofertanţii vor completa propunerea financiară conform prevederilor caietului de sarcini, formularul 

de ofertă (Formularul 7 din Secţiunea III ) şi centralizatoarele de preţuri  (Formularul 8 şi 

Formularul 8 bis din Secţiunea III ), care cuprind elementele de natura financiară sau comercială, ce 

sunt necesare pentru evaluarea ofertei.  

Formularul de ofertă va fi însoţit de centralizatoare de preţuri după cum urmează: 

- centralizatorul costurilor serviciilor care se vor presta pentru fiecare bloc (Formularul 8) . 

- centralizatorul costurilor serviciilor pe fiecare bloc din   lotul  ofertat 

Formularul de ofertă conţine suma costurilor serviciilor prestate pentru lotul  ofertat  (Formularul 8 

bis). 



 31

Ofertele vor fi exprimate atât în Euro, cât şi în lei; serviciile se achiziţionează cu plata în lei în termen 

de 60 de zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de recepţie şi înregistrarea facturii 

aferente prestării serviciilor la Registratura Primăria Sectorului 2. Factura se va emite numai după 

semnarea procesului verbal de recepţie de către comisia de recepţie. 

Operatorul economic va completa formularul F8 cu preţul pentru multiplicarea documentaţiei in cazul 

in care se doreste suplimentarea exemplarelor solicitate prin punctul 4 al prezentului caiet de sarcini. 

Preţul pentru multiplicare nu va fi cumulat cu preţurile ofertate pentru elaborarea documentaţiilor in 

vederea completarii formularului nr. 7 „FORMULAR DE OFERTĂ”. Menţionăm că, la solicitarea 

persoanei juridice achizitoare numărul de exemplare poate fi suplimentat, costul multiplicării 

exemplarelor suplimentare va fi suportat de către persoana juridică achizitoare. 

 

      NOTA ! 

Clauzele contractuale obligatorii prezentate la art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 precum şi clauza 

prezentată la art. 17 din modelul de contract anexat au caracter imperativ şi nu suporta negociere. 

Acestea se vor însuşi de către operatorii economici interesaţi de participarea la procedură. 

        

 

7. Prezentarea situa ţiei existente 

Ofertantului declarat câştigător i se vor transmite toate datele relevante disponibile pentru 

realizarea în bune condiţii a fazei de proiectare specificate în cadrul prezentului caiet de sarcini. 

Avizele şi acordurile sunt documentele emise de legislaţia în vigoare privind certificatul de 

urbanism, Autorizaţia de Construire şi alte avize stabilite potrivit dispoziţiilor legale. 

8. Cerin ţe privind elaborarea documenta ţiei (Con ţinutul – cadru 

al proiectului tehnic) 

8.1. Părţile scrise 

Descrierea generală a lucrărilor 

Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia 

scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrarea. 

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât 

autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va 

răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice. 

De asemenea, este necesar, ca proiectul tehnic să fie complet şi suficient de clar, astfel încât să se 

poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie 

propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea 
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cantităţilor de lucrări respective şi fără a depăşi costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuţia 

lucrărilor. 

Lucrările de creştere a performanţei energetice sunt lucrările prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Prestatorul, în cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic, va face referiri asupra 

următoarelor elemente: 

- amplasamentul 

- topografia 

- clima şi fenomenele naturale specifice zonei 

- geologia, seismicitatea 

- prezentarea proiectului pe volume, broşuri, capitole 

- organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele 

- căile de acces provizorii 

- sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc. pentru organizarea de şantier şi definitive 

- programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie 

- trasarea lucrărilor 

- protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier 

- măsurarea lucrărilor 

- laboratoarele şi testele care trebuie să se realizeze de către executant, respectiv curăţenia în 

şantier 

- serviciile sanitare 

- relaţiile investitorului cu ceilalţi factori implicaţi în executarea lucrării 

- memoriile tehnice pe specialităţi 

- lucrările de reabilitare termică aprobate de către Asociaţia de Proprietari 

8.2. Caietele de sarcini pe specialit ăţi 

Caietele de sarcini dezvoltă în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, 

precizări şi prescripţii complementare planşelor. 

Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se 

organizează, de regulă, în broşuri distincte, pe specialităţi. 

Rolul şi scopul caietelor de sarcini 

- reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se 

face prezentarea lor grafică, iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor 

constituente; 

- planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative 

înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în general, vizând în special 

explicitarea desenelor; 
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- conţin nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, 

care să asigure  exigenţele de performanţă calitative; 

- detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi 

probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, 

verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; 

- împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina 

cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în 

vederea execuţiei lucrărilor; 

- elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri 

specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare; 

- forma de prezentare trebuie să fie amplă, clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, 

să definească calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei, 

normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare; 

- stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile 

pentru teste, verificări şi probe; 

- orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini; 

- nu trebuie să fie restrictive; 

- redactarea acestora trebuie să fie concisă; 

- să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării; 

- să prevadă măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare(inclusiv reintegrarea în regimul 

natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). 

Tipuri şi forme de caiete de sarcini 

În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 

- caiete de sarcini pentru  execuţia lucrărilor 

- caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea 

comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei; 

- caiete de sarcini pentru furnizarea de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse. 

În funcţie de domeniul la care se referă caietele de sarcini pot fi: 

- caiete de sarcini generale care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care 

acoperă majoritatea categoriilor de lucrări; acestea se pot sistematiza pe categorii şi capitole de 

lucrări, pot fi repetitive şi pot fi introduse în memoria calculatoarelor; 

- caiete de sarcini speciale care se referă la lucrări specifice şi care sunt elaborate independent 

pentru fiecare lucrare. 

Conţinutul caietelor de sarcini 
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Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate 

pentru fiecare lucrare, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice a lucrării şi puse de acord cu 

prescripţiile tehnice în vigoare. 

Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă: 

- breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii; 

- nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; 

- proprietăţile fizice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele 

componente ale lucrării, cu indicare standardelor; 

- dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; 

- ordinea de execuţie, probe teste şi verificări ale lucrării; 

- standardele, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, 

execuţie, montaj, probe, teste şi verificări; 

- condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc.  

8.3. Listele cantit ăţilor de lucr ări 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de 

execuţie a lucrărilor, şi anume: 

- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv 

- centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte 

- listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu 

descrierea în detaliu a acestora 

- listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările(după caz), 

specificaţiile tehnice 

ATENŢIE ! 

La faza de proiect tehnic, proiectantul are obligaţia: 

- de a revizui devizul general prezentat la faza de Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie, 

- pentru elaborarea listelor de cantităţi de lucrări:  

o de a utiliza ca referinţă normele de deviz din 1981, norme locale şi norme asimilate, 

o de a explicita normele locale şi cele asimilate (se va prezenta reţeta normei) 

o de a prezenta listele de cantităţi de lucrări însoţite de antemăsurători cu calculele 

aferente. 

 

8.4. Graficul general de realizare a lucr ării 

Se va prezenta graficul de realizare al proiectului, inclusiv proiectare şi obţinere de avize şi 

Autorizaţie de Construire. 
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În cadrul ofertei se va detalia graficul de lucrări în funcţie de etapizarea şi eşalonarea propusă de 

către ofertant. 

9. Piesele desenate 

Sunt documente principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale 

proiectului şi care, de regulă, se compun din: 

9.1. Planurile generale 

- planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice 

- planurile topografice principale 

- planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de amplasare, 

orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/0,00 

- planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri 

longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi arm are, ariile şi marca secţiunilor din oţel, 

marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a 

coroziunii etc. 

- planuri de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare 

9.2.Planşele principale ale obiectelor 

Se recomandă ca fiecare obiect să aibă un număr sau un cod şi o denumire proprie, iar planşele să  

fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect. În cazul în care proiectul este 

voluminos planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare specialitate, distinct. 

9.3. Arhitectura 

Va cuprinde planşe principale privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, 

toleranţe: 

- planul individual de amplasare 

- planurile de arhitectură ale nivelurile subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor, 

inclusiv cote, dimensiuni, funcţiuni tehnologice cu precizări privind materialele 

- secţiuni, faţade, detalii importante 

- tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare 

Planşele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări fiind finisajele şi calitatea 

acestora etc. 

9.4. Suprastructura 

Va cuprinde planşele principale privind alcătuire şi execuţia structurii de rezistenţă, pentru fiecare 

obiect: descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, 

recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele 

principale 



 36

9.5. Instala ţiile 

Va cuprinde planşele principale privind intervenţiile asupra instalaţiilor de încălzire pe obiectiv, 

inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi anume: 

- planuri principale de amplasare a utilajelor 

- scheme principale ale instalaţiilor 

- secţiuni, vederi, detalii principale, plan;ele vor conţine cote, dimensiuni, calităţii materialelor 

- , verificările şi probele necesare, izolaţii termice, acustice, protecţii anticorozive şi parametrii 

principali ai instalaţiilor 

9.6. Dotările şi instala ţiile tehnologice 

Vor cuprinde planurile principale de tehnologie şi montaj, secţiuni , vederi, detalii inclusiv cote, 

dimensiuni, toleranţe, detalii montaj şi anume: 

- desenele de ansamblu 

- schemele tehnologice ale fluxului tehnologic 

- planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestaţii, sarcini, inclusiv schemele 

tehnologice de montaj 

- listele cu utilajele şi echipamentele din componenţa planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, 

performanţele şi caracteristicile 

9.7. Dotările de mobilier, inventar gospod ăresc, paza contra incendiilor, 

protec ţia muncii: 

- planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri 

de dotări 

- listele de dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora 

10. Norme de protec ţia muncii 

Lucrările care se vor executa în timpul nopţii vor fi proiectate astfel încât să fie realizate cu 

tehnologii care să minimizeze poluarea fonică. 

Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normelor în vigoare. Costurile aferente cad 

în sarcina proiectantului. 

Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu eliminate şi semnalizate corespunzător, 

indiferent că lucrările se vor desfăşura noaptea sau ziua. 

În perioada lucrărilor se vor respecta normele de securitate şi protecţia muncii în vigoare în 

România, adaptate la normele şi reglementările Uniunii Europene. 

11. Atribu ţii 
În strânsă legătură cu obiectivul general al activităţii, proiectarea şi execuţia şi bugetul planificat, 

conform cu standardele necesare de calitate, părţile implicate în realizarea proiectului vor îndeplini 

următoarele atribuţii: 
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11.1. Atribu ţiile beneficiarului 

Primăria Sectorului 2 are urmatoarele atribuţii referitoare la proiectare: va asigura accesul la toate 

informaţiile relevante  disponibile referitoare la proiect.  

Proiectantul are obligaţia de a verifica şi el minuţios toate documentele puse la dispoziţie de 

autoritatea contractantă înainte de a le folosi pentru elaborarea documentaţiilor solicitate. 

Eventualele neconcordanţe vor fi notificate în scris Primăriei Sectorului 2. 

11.2. Atribu ţiile proiectantului 

a) Atribu ţii generale 

Va proiecta, executa şi completa lucrările în concordanţă cu contractul, caietul de sarcini şi 

legislaţia în vigoare 

Va furniza documentele lucrării şi date referitoare la personalul, bunurile, consumabilele şi restul 

serviciilor de natură permanentă sau temporară, solicitate de către proiectarea, execuţia şi remedierea 

defectelor, necesare şi conform caietelor de sarcini, contractului şi graficului de lucru. 

b) Atribu ţii referitoare la proiectare 

Va respecta cerinţele legate de documentaţia de proiectare care va fi întocmită la nivelul 

corespunzător cerinţelor cuprinse în  legislaţie, documentele pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi 

aprobărilor necesare pentru demararea şi derularea execuţiei specificate în caietul de sarcini. 

Proiectul va fi verificat de verificatori atestaţi pe fiecare specialitate în parte. Se vor avea în 

vedere inclusiv respectarea prevederilor legale cu privire la rezistenţa la foc (normatv P118). 

c) Proceduri de siguranţă 

Proiectul va fi conform cu normele şi regulile de protecţie şi siguranţa muncii în vigoare, va avea 

grijă de siguranţa tuturor persoanelor prezente pe şantier, va asigura împrejmuirea, paza supravegherea 

şi iluminarea lucrărilor pe perioada execuţiei şi până la recepţia acestora. 

Va prevedea orice alte lucrări temporare(drum de acces, poduri, podeţe, pasarele, pază, 

împrejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe şantier), care sunt necesare pentru 

protecţia publicului şi a proprietarilor terenurilor adiacente şantierului. 

Modul de aplicare al normelor de protecţia muncii este cel prezentat  de legislaţia în vigoare, 

disponibilă pe site-ul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: www.mmssf.ro, referitor la 

realizarea lucrărilor de construcţii. 

d) Protecţia mediului 

Prin solutiile propuse proiectantul va fi responsabil pentru protecţia mediului (pe şantier şi în afara 

lui) în conformitate cu legislaţia în vigoare. Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversările de 

suprafaţa şi afluenţii rezultaţi din activităţile sale nu vor depăşi valorile prescrise în legile în vigoare. 

e)  Alte atributii tribu ţii referitoare la proiectare: 

■ programul de prezentare a proiectului. 

■ analiza proiectului 
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Primăria Sectorului 2 va analiza şi va aproba/ respinge documentaţiile înaintate de către proiectant 

şi înregistrate la Registratura Primăriei Sectorului 2. 

După respingere, în baza contractului, Primăria  Sectorului 2 va avea dreptul de a solicita 

corectarea documentaţiilor care nu respectă cerinţele caietului de sarcini şi ulterior efectuarea unor noi 

prezentări 

■ modificări aduse planurilor şi specificaţiilor şi/ sau detaliilor de execuţie 

Primăria Sectorului 2 va avea dreptul de a aproba/ respinge astfel de solicitări în conformitate cu 

cerinţele contractuale 

Se vor analiza de către proiectant solicitările antreprenorului sau beneficiarului în legătură cu un 

detaliu de execuţie care nu respectă planurile şi specificaţiilor preliminare, proiectul tehnic sau părţi 

din proiectul tehnic. 

Dacă acestea sunt respinse deoarece nu respectă planurile şi specificaţiilor preliminare, proiectul 

tehnic sau părţi din proiectul tehnic, în baza contractului, Primăria  Sectorului 2 va avea dreptul de a 

solicita corectarea detaliilor de execuţie care nu respectă planurile şi specificaţiile preliminare, 

proiectul tehnic sau părţi din proiectul tehnic care nu respectă cerinţele contractului şi ulterior 

efectuarea unor noi prezentări a acestora. 

 

NOTĂ:  

1. Relaţia antreprenor şi beneficiar în faza de executare a lucrărilor nu exclude proiectantul care 

răspunde în conformitate cu prevederile  Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, 

datorită faptului că este unul din ,,factorii implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea 

construcţiilor, precum şi în postutilizarea lor şi astfel obligaţi să asigure, potrivit 

responsabilităţilor, realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a 

următoarelor cerinţe esenţiale: 

    a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; 

    b) securitate la incendiu;  

    c) igienă, sănătate şi mediu; 

    d) siguranţă în exploatare; 

    e) protecţie împotriva zgomotului; 

    f) economie de energie şi izolare termică“. 

2. Menţionăm că cheltuielile proiectantului referitoare la relaţia cu antreprenorul şi beneficiarul 

trebuie cuprinse  în oferta acestuia  în cadrul cheltuielilor de asistenţă tehnică şi se referă la 

sprijinul beneficiarului la solicitarea dirigintelui de şantier  în situaţia în care antreprenorul 

întâmpină greutăţi în punerea în executare a detaliilor tehnice elaborate de către acesta, 

respectiv la semnalarea de către acesta a  neconcordanţelor dintre proiectul tehnic şi detaliile de 

execuţie. 
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3. Se va asigura verificarea pentru cerinţa E ,,Protecţie termică, hidrofugă şi economie de energie” 

de către verificatori atestaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a proiectelor  

tehnice elaborate  în cadrul contractelor. 

4. La elaborarea documentaţiilor se vor respecta cerinţele caietului  de sarcini si anexele acestuia.
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Anexa 1 la Caietul de sarcini  

 

Prezentul caiet de sarcini (CS) se referă la elaborarea următoarelor documentaţii:  

 

 

1. EXPERTIZA TEHNICA - ET  

Documentatia va fi elaborata de un expert tehnic atestat MLPAT care va prezenta un raport de 

expertiza ce va cuprinde cel putin urmatoarele date: 

A. Memoriu tehnic: 

   1. Motivul efectuarii expertizei; 

   2. Documentatia tehnica avuta la dispozitie de expert; 

   3. Reglementarile legislative si tehnice; 

   4. Descrierea amplasamentului; 

   5. Descrierea constructiei; 

  6. Incadrarea constructiei in grupe si categorii conform p100/92; 

   7. Evaluarea calitativa e1; 

   8. Incadrarea constructiei in clase de risc seismic; 

   9. Descrierea lucrarilor de reabilitare termica prevazute; 

 10. Recomandari; 

11. Sinteza evaluarii si formularea concluziilor; 

B. Copie dupa actul de atestare a expertului tehnic. 

C. Fotografii ale constructiei. 

D. Anexa 7 din normele metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.09 privind continutul cadru al 

expertizei tehnice. 

 

Expertiza tehnica se va preda in 10 exemplare tiparite +10 exemplare in var. electronica!   

(3 exemplare se predau la termenul stabilit pentru predarea fazei de proiectare – Expertiza Tehnica; 7 

exemplare se includ in partea scrisa a documentatiei DTAC). 
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2. AUDIT ENERGETIC - AE  

Documentatia va fi elaborata de un auditor energetic atestat MTCT care va prezenta un raport privind 

performanta energetica, auditul energetic si certificatul de performanta energetica. Lucrarea va 

cuprinde cel putin urmatoarele date: 

1. Obiectul si scopul lucrarii; 

2. Evaluarea performantelor energetice ale cladirii; 

3. Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii; 

4. Masuri recomandate de crestere a performantei energetice a cladirii (raportul de audit) 

Anexa 1: Fisa de analiza energetica a cladirii. 

Anexa 2: Certificatul de performanta energetica a cladirii – formular si anexa – iniţial şi final. 

Anexa 8: din normele metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.09 privind continutul cadru al 

auditului energetic. 

Piese desenate: 

- Plan de situatie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj 

curent (toate planurile diferite); Plan terasa; Sectiune verticala; Fatada principala; 

posterioara, laterala;  

- Plan subsol – instalatii sanitare cu schema de distributie.(daca auditorul considera necesar 

interventii la acest capitol) 

- Plan subsol – instalatii termice cu schema de distributie. (daca auditorul considera necesar 

interventii la acest capitol) 

 

NOTA! Ofertantul va avea in vedere elaborarea inclusiv a certificatului de performanta 

energetica a cladirii reabilitate ce va fi emis la finalizarea lucrarilor de interventii. 

 

Auditul energetic se va preda in 10 exemplare tiparite +10 exemplare in var. electronica! 

(3 exemplare se predau la termenul stabilit pentru predarea fazei de proiectare – Audit energetic; 7 

exemplare se includ in partea scrisa a documentatiei DTAC). 

 

3. DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVEN TIE - DALI  

Documentatia va cuprinde cel putin urmatoarele date: 

 Piese scrise: 

1. Date generale; 

2. Descrierea lucrarilor de interventie; 

3. Date tehnice ale investitiei; 

4. Durata de realizare si etapele principale; 
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5. Costurile estimative ale investitiei; 

6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei; 

7. Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie; 

8. Avize si acorduri; 

Anexa 7 prevazuta la pct. 1/ Anexa 8 prevazuta la pct. 2. 

Anexa 9: din normele metodologice de aplicare a OUG 18/04.03.09 privind continutul cadru al 

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie; 

Anexa 9.1 Sinteza  conform ordinului 927/2010 

Piese desenate: cu specificarea termosistemelor propuse! 

- Plan de situatie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj 

curent (toate planurile diferite); Plan terasa; Sectiune verticala; Fatada principala; 

posterioara, laterala, color cu grafica propusă, vizate de proiectantul iniţial al blocurilor de 

locuinţe;  

- Plan subsol – instalatii sanitare cu schema de distributie. 

- Plan subsol – instalatii termice cu schema de distributie. 

ATENTIE ! 

La stabilirea costurilor lucrărilor de intervenţie se vor avea în vedere : 

- preţurile pentru materiale, utilaje şi transport; se va preciza nivelul de referinţă al 

costurilor; 

- preţul pentru manoperă, se va preciza nivelul de referinţă a salariului mediu brut pe 

ramură ; 

- contribuţiile asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:C.A.S.,     

C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010; 

- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 346/2002, republicată; 

             - cheltuielile indirecte şi profitul (procente). 

Proiectantul va întocmi un raport prin care va fundamenta încadrarea/ neincadrarea în 

standardele de cost aprobate prin HG nr.  363/2010, respectiv, Anexa 2.4 – Reabilitare termică 

anvelopă bloc de locuinţe. 

Sinteza documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie conform anexei 9^1 din 

Ordinul 1203/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009; 

 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie şi sinteza DALI  se va preda in 10 exemplare 

tiparite +10 exemplare in var. electronica! 
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(3 exemplare se predau la termenul stabilit pentru predarea fazei de proiectare – Documentatia de 

avizare a lucrarilor de interventie; 7 exemplare se includ in partea scrisa a documentatiei DTAC). 

 

4. DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATI EI DE CONSTRUIRE 

- DTAC 

Documentatia va cuprinde cel putin urmatoarele date: 

ARHITECTURA 

Piese scrise: 

 1. Cerere eliberare autorizatie. 

2. Borderou de piese scrise si piese desenate. 

3. Memoriu tehnic arhitectura. 

4. Referat verificator proiecte atestat MLPAT. 

5. Copie dupa actul de atestare a verificatorului. 

6. Copie dovada OAR. 

7. Copie Certificat Urbanism. 

Piese desenate: cu specificarea termosistemelor propuse!  

- Situatia existenta si situatia propusa! 

- Plan de situatie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj 

curent (toate planurile diferite); Plan terasa; Sectiune verticala; Fatada principala; 

posterioara, laterala;  

- Studiu de fatada,  exemplar imprimat si in format electronic (CD)  

Proiectul va fi verificat  in sectiunea existent ( Plan de situatie si Plan de Amplasament) si in Sectiunea 

propus, integral, de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT. 

  

INSTALATII SANITARE 

Piese scrise: 

1. Borderou de piese scrise si piese desenate. 

2. Memoriu tehnic instalatii sanitare. 

3. Referat verificator proiecte atestat MLPAT. 

4. Copie dupa actul de atestare a verificatorului. 

Piese desenate: cu schemele de distributie! 

 Plan Subsol – instalatii sanitare. 

Proiectul va fi verificat de catre un verificator proiecte atestat MLPAT. 

 

 

 



 44

INSTALATII TERMICE 

Piese scrise: 

1. Borderou de piese scrise si piese desenate. 

2. Memoriu tehnic instalatii termice. 

3. Referat verificator proiecte atestat MLPAT. 

4. Copie dupa actul de atestare a verificatorului. 

Piese desenate: cu schemele de distributie! 

- Plan Subsol – instalatii termice. 

Proiectul va fi verificat de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT. 

 

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va preda  in 10 exemplare 

tiparite +10 exemplar in var. electronica! 

(partea scrisa a DTAC va cuprinde, in anexa,  1 ex. ET, 1 ex. AE, 1 ex. DALI). 

 

5. PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE+CAIET DE SARC INI – PT+DE+CS 

Documentatia va cuprinde cel putin urmatoarele date: 

ARHITECTURA 

Piese scrise: 

1. Borderou de piese scrise si piese desenate. 

2. Memoriu tehnic arhitectura. 

 - date generale 

 - date de tema + situatia existenta 

- propuneri de reabilitare termică, în conformitate cu prevederile Expertizei tehnice şi 

Auditului Energetic  

- indicatori urbanistici: S construita, S desfasurata, S utila, H max, regim de inaltime 

 - incadrarea cladirii: tipul, categoria, clasa, gradul. 

 - verificarea proiectului cf legislatiei in vigoare. 

3. Caiet de sarcini. 

 - va cuprinde specificatii tehnice referitoare la executia lucrarilor de arhitectura, grupate 

pe categorii de lucrari: standarde si normative; materiale si produse; calitate, livrare, manipulare si 

depozitare; executia lucrarilor; teste, verificari si probe in vederea receptiei lucrarii. 

4. Program de faze determinante arhitectura. 

5. Referat verificator proiecte atestat MLPAT. 

6. Copie dupa actul de atestare a verificatorului. 

7. Liste de cantitati: 

1. Centralizatorul cheltuielilor de obiectiv. 
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2. Centralizatorul pe categorii de lucrari, pe obiecte. 

3. Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. 

- Lista cu cantitati de lucrari va fi structurata pe categorii de lucrari, incadrate in norme 

de deviz; in functie de lucrarile de interventie permise de OUG 18/ 04.03.09 categoriile 

minime de lucrari tratate in listele cu cantitati vor fi: 

1. Izolarea termica a peretilor exteriori 

2. Izolarea termica prin inlocuirea tamplariei exterioare 

3. Izolarea termica prin termo-hidroizolarea terasei 

4. Izolarea termica prin izolarea planseului peste subsol (in cazul in care sunt locuinte la 

parter) si a spatiilor comune  semincalzite. 

5. Inchiderea balcoanelor şi faţade color cu propunere grafică. 

 

Piese desenate: cu specificarea termosistemelor propuse!  

- Situatia existenta si situatia propusa! 

- Plan de situatie – 1/2000; Plan amplasament – 1/500; Plan subsol; Plan parter; Plan etaj 

curent (toate planurile diferite); Plan terasa; Sectiune verticala; Fatada principala; 

posterioara, laterala;  

Proiectul va fi verificat  in sectiunea existent ( Plan de situatie si Plan de Amplasament) si in Sectiunea 

propus, integral, de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT. 

 

INSTALATII SANITARE 

Piese scrise: 

1. Borderou de piese scrise si piese desenate. 

2. Memoriu tehnic instalatii sanitare. 

- date generale 

 - date de tema + situatia existenta 

 - propuneri de reabilitare termica 

3. Caiet de sarcini. 

 - va cuprinde specificatii tehnice referitoare la executia lucrarilor de instalatii: standarde 

si normative; materiale si produse; calitate, livrare, manipulare si depozitare; executia lucrarilor; teste, 

verificari si probe in vederea receptiei lucrarii. 

4. Program de faze determinante instalatii sanitare. 

5. Referat verificator proiecte atestat MLPAT. 

6. Copie dupa actul de atestare a verificatorului. 

Piese desenate: cu schemele de distributie! 

 Plan Subsol – instalatii sanitare. 
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Proiectul va fi verificat de catre un verificator proiecte atestat MLPAT. 

 

INSTALATII TERMICE 

Piese scrise: 

1. Borderou de piese scrise si piese desenate. 

2. Memoriu tehnic instalatii termice. 

- date generale 

 - date de tema + situatia existenta 

 - propuneri de reabilitare termica 

3. Caiet de sarcini. 

- va cuprinde specificatii tehnice referitoare la executia lucrarilor de instalatii: standarde 

si normative; materiale si produse; calitate, livrare, manipulare si depozitare; executia lucrarilor; teste, 

verificari si probe in vederea receptiei lucrarii. 

4. Program de faze determinante instalatii termice. 

5. Referat verificator proiecte atestat MLPAT. 

6. Copie dupa actul de atestare a verificatorului. 

Piese desenate: cu schemele de distributie! 

- Plan Subsol – instalatii termice. 

Proiectul va fi verificat  in sectiunea existent ( Plan de situatie si Plan de Amplasament) si in Sectiunea 

propus, integral, de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT. 

 

NOTA! Proiectantul va preda beneficiarului  o varianta de lista cu cantitati de lucrari 

(arhitectura + instalatii) cu valori de piata din care sa rezulte ca pretul investitiei se incadreaza 

in valoarea estimata, aprobata la faza DALI. Totodata proiectantul va anexa si devizul general 

luat de la faza DALI, actualizat la faza PT+CS+DE. 

 

PT + DE + CS se va preda  in 10 exemplare tiparite + 10 exemplar in var electronica! 

Documentatia in format electronic se va preda in format PDF, alb-negru! 

Exemplarele in varianta electronica aferente fazelor ET, AE, DALI, DTAC se vor prezenta astfel: toate 

fazele aferente obiectivelor de investitii, cf. contract pe cate un CD.  

Exemplarele in varianta electronica aferente fazei PT-DE-CS se vor prezenta asfel: documentatia unui 

obiectiv de investitii per CD, structurata astfel: 

Arhitectura 

- parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantitati) 

- parte desenata 

Instalatii sanitare 
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- parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantitati) 

- parte desenata 

Instalatii termice  

- parte scrisa (memorii, CS, program de faze determinante, liste cantitati) 

- parte desenata 

 

Pe tot parcursul elaborarii documentatiei se va urmarii prezentarea unei solutii coerente, in 

conformitate cu cerintele OUG 18/ 04.03.09 si modificarile ci completarile ulterioare, la  zi. Conform 

ordonantei lucrarile de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, 

permise sunt: 

Lucrari de baza: 

a) Izolarea termica a peretilor exteriori 

b) Izolarea termica prin inlocuirea tamplariei exterioare 

c) Izolarea termica prin termo-hidroizolarea terasei 

d) Izolarea termica prin izolarea planseului peste subsol (in cazul in care sunt locuinte la parter) 

e) Lucrari demontare/ remontare echipamente  montate aparent pe fatada. 

f) Lucrari de refacere a finisajelor anvelopei 

 Lucrari conexe justificate in ET si AE: 

 a) Lucrari de reparatii la elementele de constructie ce prezinta potential pericol 

 b)  Inchiderea blacoanelor la fatade  

c) Lucrari de interventie la instalatia de distributie a agentului termic 

 

SOLUTII TEHNOLOGICE : 

 

In urma unor recomandari ale Consiliului Tehnico-Economic al Sectorului 2, Arhitectului Sef al 

Sectorului 2, si proiectantului initial al cladirilor incluse in program (Proiect Bucuresti) s-a propus 

urmarirea urmatoarelor solutii unitare in modul de interventie asupra cladiriilor in cadrul programului 

de reabilitare termica: 

- izolarea peretilor exteriori – polistiren expandat ignifugat; 

-  izolarea soclului – polistiren extrudat ignifugat;  

- izolarea golului tamplariei – polistiren expandat ignifugat; 

- izolarea intradosului aticului – polistiren expandat ignifugat; 

- izolarea terasei – polistiren expandat de inalta densitate; membrane termosudabile dublustrat cu 

strat de protectie din ardezie (la terasele necirculabile)-aplicarea termosistemului de terasa va fi 

peste termosistemul existent dupa inlaturarea stratului de protectie a hidroizolatiei; 

suprainaltarea aticului cu o balustrada de protectie in cazul in care inaltimea parapetului dupa 
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aplicarea termosistemului de terasa, rezulta mai mica de 1,00m; strapungerile de terasa - 

sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente urmand a fi inlocuite repectiv 

inaltate 

- izolarea plaseului peste subsol (in cazul in care exista locuinte la parter) – vata minerala 

semirigida caserata; 

- izolarea plaseului peste parter (doar in spatiile comune: casa scarii, hol acces, ghena gunoi; in 

cazul in care exista spatii comerciale la parter) – vata minerala semirigida caserata;  

- înlocuirea tamplariei existente cu respectarea Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor 

P118-99; 

- inlocuirea conductelor distributie de incalzire din subsol (in cazul in care acestea nu au fost 

inlocuite recent) cu unele noi din otel, prevazute cu robineti sectorizare si echilibrare pe 

coloane; conductele se izoleaza; 

- inlocuirea conductelor de apa calda menajera din subsol (in cazul in care acestea nu au fost 

inlocuite recent) cu unele noi din PP-R, prevazute cu robineti sectorizare, contor si conducta de 

recirculare; conductele se izoleaza; 

 

NOTA : 

La constructiile cu regim  de inaltime ce depaseste 28 m sau 12 etaje, solutiile tehnice se 

particularizeaza  pentru a corespunde cu cerintee Normativului P 118/1999. 

 

PLASTICA DE FATAD Ă: 

Se propune o soluţie de închidere a balcoanelor cu respectare P118-99,  termosistemul de 

fatada fiind aplicat pe parapet (se izoleaza intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-

termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se propune un cadru metalic suport pentru montarea 

tamplariei – daca este cazul; tamplaria din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata-in 

situatia in care balconul nu are prevazut suport de inchidere la partea superioara – acoperis – pe toata 

lungimea/ latimea acestuia, balconul ramane neinchis, termosistemul aplicandu-se pe fatada, 

închizându-se doar porţiunea de balcon acoperită 

Culorile de fatada si tipul de textura vor fi stabilite cu Primăria Sectorului 2 pe baza . 

Termosistemele sunt prezentate ca recomandare de soluţii uniforme, ele vor fi indicate in AE si 

vor fi preluate in documentaţiile ulterioare respectiv DALI, DTAC, PT-DE-CS conform AE. 

Recomandarea soluţiilor uniforme a rezultat din dorinţa Primăriei Sectorului 2 de abordare unitara a 

programului de creştere a performantei energetice a blocurilor de locuinţe, la nivel de sector. 

 

NOTA : 
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1. La constructiile cu regim  de inaltime ce depaseste 28 m sau 12 etaje, solutiile tehnice se 

particularizeaza  pentru a corespunde cu cerintee Normativului P 118/1999. 

2. La elaborarea documentaţiilor ce cuprind liste cu cantităţi de lucrări nu trebuie făcute 

referiri la producătorii/furnizorii de termosisteme (se va evita folosirea exprimării :”tip 

BAUMIT”, “tip ETICS”, etc.).  

3. Iîntrucât lucrările de crestere a performanţei energetice a blocurilor de locuinte se fac cu 

eforturi financiare si lipsirea de confort a locatarilor pe perioada executarii lucrarilor, 

scopul este ca la finalizarea acestora proprietarul sa obtina un beneficiu in ceea ce 

priveste economia de energie, dar si realizarea lucrarilor la un nivel înalt de calitate. De 

aceea, in caietele de sarcini elaborate trebuie să fie menţionate cât mai detaliat 

caracteristicile tehnice care sa vina in sprijinul calitatii produselor utilizate si a 

termosistemului in general.  

EXEMPLE:  

Pentru polistiren: 

-     sa fie specificat efortul de compresiune la deformare 10% exprimat in kPa; 

-     clasa de combustibilitate. 

La adeziv: 

- sa fie specificata aderenta adezivului la placa EPS după 28 zile în condiţii normale 

exprimare in kPa 

- sa fie specificata aderenta produsului la placa EPS dupa 3 cicluri de conditionare 

exprimare in kPa; 

- sa fie specificat continutul minim accceptat, in procente, al cimentului din 

compozitie.   

La finisaje:  

- in cazul in care se recomanda folosirea tencuielii decorative, trebuie mentionat tipul 

acesteiea (acrilica, siliconica, minerala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             ANEXA 2 
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LOT 7 - ARTERE SECUNDARE 4     

1 STR. LUNTREI NR. 2-4, 
BL. 8A  1974  S+P+10  panouri 110.00 4,306.00 

2 STR. LUNTREI, NR.3, 
BL.10,   1975  S+P+10  panouri 110.00 7,865.00 

3 STR. RIPICENI NR.6B, 
BL.6  1974  S+P+10  panouri 110.00 6,915.00 

4 
STR. ARH. ION 

BERINDEI, NR. 1, BL 
S22  

1970 S+P+10 caramida plina 176.00 15,840.00 

5 STR. ELENA, NR. 2, BL 
OD 7C, SC 1  1968 S+P+10 caramida plina 44.00 3,457.85 

6 STR. POPA NICOLAE 
NR. 9, BL. 1 1973 S+P+4 panouri 40.00 1,987.20 

7 STR. POPA NICOLAE 
NR. 10, BL. 3 1973 S+P+4 panouri 40.00 1,987.20 

8 ALEEA BISTRICIOARA 
NR.16, BL. 65  1989  S+P+4  panouri 28.00 2,830.00 

9 ALEEA BISTRICIOARA, 
NR. 16, BL.66  1990  S+P+4  panouri 14.00 942.40 

10 ALEEA SINAIA  NR. 12, 
BL.75  1975  S+P+8  beton armat 36.00 2,281.00 

11 STR. PÂNCOTA  NR. 9, 
BL. 12NORD, SC. 3 1989 S+P+8 beton armat 27.00 1,800.00 

12 STR. PÂNCOTA, NR. 9, 
BL. 12 NORD, SC. 1  1990 P+9 beton 117.00 2,772.00 

13 STR. PÂNCOTA, NR. 9, 
BL. 12 NORD, SC. 2  1990  S+P+8  panouri 36.00 1,980.00 

14 STR. PÂNCOTA, NR. 9, 
BL. 12 NORD, SC. 4 1990 P+8 beton 27.00 300.90 

15 STR. STOLNICUL 
VASILE NR. 18, BL. 5 1962 P+4 panouri 

prefabricate 100.00 4,020.00 

16 STR. BANIŢEI NR. 1, BL. 
OD 59 B+C  1972 P+10 caramida 88.00 6,262.95 

17 STR. OTEŞANI NR. 65, 
BL. T67  1987  S+P+8  panouri 34.00 1,872.00 

18 STR. DELENI NR. 7, BL. 
T69, SC. A  1986 P+8 panouri mari 

beton armat 36.00 3,924.45 

19 STR. DELENI NR. 7, BL. 
T69, SC. B  1986 P+8 beton 36.00 3,780.00 

20 ALEEA DELENI, NR. 10, 
BL.T 74  1987  S+P+8  panouri 36.00 3,223.50 

21 STR. PAUL GRECEANU 
NR. 13, BL. 21, SC. A  1981  P+8  panouri 54.00 3,307.50 

22 STR. PAUL GRECEANU 
NR. 13, BL. 21, SC. B  1981  P+8  panouri 54.00 3,468.87 

23 STR. DINU VINTILĂ, NR. 
7, BL.5  1988  S+P+4  panouri 28.00 2,400.00 

24 
STR. BARBU 

VĂCĂRESCU, NR. 44, 
BL. 7 

1961 P+7 caramida 56.00 4,732.00 

25 
STR. BARBU 

VACARESCU, NR. 139, 
BL. 87 

1959 S+P+3 beton armat 67.00 5,275.00 

26 ALEEA CODLEA  NR. 3, 
BL.D7 1982 S+P+4 beton armat + 

BCA 90.00 5,723.20 

TOTAL LOT 7 1,594.00 103,254.02 
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      ANEXA 3 

       

LOT 7 - ARTERE SECUNDARE 4     

1 STR. LUNTREI NR. 2-4, 
BL. 8A  1974  S+P+10  panouri 110.00 4,306.00 

2 STR. LUNTREI, NR.3, 
BL.10,   1975  S+P+10  panouri 110.00 7,865.00 

3 STR. RIPICENI NR.6B, 
BL.6  1974  S+P+10  panouri 110.00 6,915.00 

4 
STR. ARH. ION 

BERINDEI, NR. 1, BL 
S22  

1970 S+P+10 caramida plina 176.00 15,840.00 

5 STR. ELENA, NR. 2, BL 
OD 7C, SC 1  1968 S+P+10 caramida plina 44.00 3,457.85 

6 STR. POPA NICOLAE 
NR. 9, BL. 1 1973 S+P+4 panouri 40.00 1,987.20 

7 STR. POPA NICOLAE 
NR. 10, BL. 3 1973 S+P+4 panouri 40.00 1,987.20 

8 ALEEA BISTRICIOARA 
NR.16, BL. 65  1989  S+P+4  panouri 28.00 2,830.00 

9 ALEEA BISTRICIOARA, 
NR. 16, BL.66  1990  S+P+4  panouri 14.00 942.40 

10 ALEEA SINAIA  NR. 12, 
BL.75  1975  S+P+8  beton armat 36.00 2,281.00 

11 STR. PÂNCOTA  NR. 9, 
BL. 12NORD, SC. 3 1989 S+P+8 beton armat 27.00 1,800.00 

12 STR. PÂNCOTA, NR. 9, 
BL. 12 NORD, SC. 1  1990 P+9 beton 117.00 2,772.00 

13 STR. PÂNCOTA, NR. 9, 
BL. 12 NORD, SC. 2  1990  S+P+8  panouri 36.00 1,980.00 

14 STR. PÂNCOTA, NR. 9, 
BL. 12 NORD, SC. 4 1990 P+8 beton 27.00 300.90 

15 STR. STOLNICUL 
VASILE NR. 18, BL. 5 1962 P+4 panouri 

prefabricate 100.00 4,020.00 

16 STR. BANIŢEI NR. 1, BL. 
OD 59 B+C  1972 P+10 caramida 88.00 6,262.95 

17 STR. OTEŞANI NR. 65, 
BL. T67  1987  S+P+8  panouri 34.00 1,872.00 

18 STR. DELENI NR. 7, BL. 
T69, SC. A  1986 P+8 panouri mari 

beton armat 36.00 3,924.45 

19 STR. DELENI NR. 7, BL. 
T69, SC. B  1986 P+8 beton 36.00 3,780.00 

20 ALEEA DELENI, NR. 10, 
BL.T 74  1987  S+P+8  panouri 36.00 3,223.50 

21 STR. PAUL GRECEANU 
NR. 13, BL. 21, SC. A  1981  P+8  panouri 54.00 3,307.50 

22 STR. PAUL GRECEANU 
NR. 13, BL. 21, SC. B  1981  P+8  panouri 54.00 3,468.87 

23 STR. DINU VINTILĂ, NR. 
7, BL.5  1988  S+P+4  panouri 28.00 2,400.00 

24 
STR. BARBU 

VĂCĂRESCU, NR. 44, 
BL. 7 

1961 P+7 caramida 56.00 4,732.00 

25 
STR. BARBU 

VACARESCU, NR. 139, 
BL. 87 

1959 S+P+3 beton armat 67.00 5,275.00 

26 ALEEA CODLEA  NR. 3, 
BL.D7 1982 S+P+4 beton armat + 

BCA 90.00 5,723.20 
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TOTAL LOT 7 LEI/ EURO: 298,937.04 LEI/ 69,520.24 EU RO 1,594.00 103,254.02 

 

          Cu titlu informativ, precizăm că lucrările de intervenţie ce vor face obiectul contractului de 

prestări servicii de proiectare sunt : 

 - lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin O.U.G. nr. 18 / 2009, 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe : 

    a) izolarea termică a pereţilor exteriori; 

    b) înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în 

blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic; 

    c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei 

şarpantei; 

    d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt 

prevăzute apartamente la parter; 

    e) lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului 

de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică; 

    f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. 

          - Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4  din O.U.G. nr. 18 / 2009 se 

pot executa şi următoarele lucrări de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza 

tehnică şi/sau în auditul energetic: 

    a) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere 

şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie; 

    b) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă 

părţilor comune ale blocului de locuinţe. 
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                                                     SECŢIUNEA  III 

 

Această secţiune conţine formulare, 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 candidat /ofertant 

care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta 

formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 

persoanele autorizate.  

� Formularul   1    Scrisoarea de înaintare 

 

� Formularul  2            Declaraţie de eligibilitate 

 

� Formularul  3            Declaraţie privind neîncadrarea într-una din situaţiile prevăzute la   

   art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 

� Formularul  4            Informaţii generale 

� Formularul  5           Declaraţie privind lista principalelor contracte de servicii realizate 

                                                de operatorul economic în ultimii 3 ani; 

� Formularul  6            Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de  

                                         subcontractanţi şi specializarea acestora 

� Formularul  7            Formularul de ofertă 

� Formularul  8            Centralizatorul de preţuri 

� Formularul  9             Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie (se completează numai 

   de către ofertantul câştigător) 

� Formularul 10    Scrisoare de garanţie bancară  pentru participare cu ofertă la    

 procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

� Formularul  11     Graficul de prestare 

 

� Formularul  12        Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al 

 cadrelor de conducere 
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          Formular nr.1 

 

OFERTANT înregistrat la sediul 

............................................. autorităţii contractante 

 

(denumire/nume) Nr ............... /.........................  

Scrisoare de înaintare 

Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 2, Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al 

României   nr................/ ............ ,   privind   aplicarea   procedurii   pentru   atribuirea 

contractului furnizare .................... , 

Noi............(denumirea/numele   ofertantului)     vă  transmitem   alăturat, 

următoarele: 

1. Documentul ......................(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru 

participare,   în   cuantumul  şi  în  forma   stabilite  de  dumneavoastră  prin documentaţia pentru 

elaborarea şi prezentare ofertei; 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un 

număr de 1 copie: 

a) oferta tehnică; 

b) oferta financiară; 

şi documentele care însoţesc oferta; 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 

Data completării Cu stimă, 

Ofertant  

            (semnătura autorizată) 
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          Formular nr.2 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al________________________________________,  

                                                                                 (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in 

nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a 

contractelor de concesiune de servicii. 

2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind 

eligibilitatea noastră, precum si experienţa, competenta si resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 

__________________________________________ cu privire la orice aspect 

                  (denumirea si adresa autorităţii contractante) 

tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră. 

4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data de _________________________ . 

                                                                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

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

 

 

Operator economic 

_________________ 

(semnătura autorizata) 
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Formular nr.3 

    Operator economic 

 _________________________ 

        (denumirea/numele) 

 

                                  DECLARAŢIE 

         privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

                Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 

    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 

ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi 

codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere ca: 

    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată 

prin lege; 

    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 

prevăzute la lit. a); 

    c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată .................; 

    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 

materie profesională. 

    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

                                                                             

Operator economic, 

                                                  ........................ 
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                                                   (semnătura autorizata) 

Formular nr.4 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

INFORMATII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare  (numărul, data si locul de înmatriculare / 

înregistrare) 

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 înmatriculare / înregistrare) 

                                                                                     

8. Principala piaţa a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

________________________________________________________________________________ 

                                                     Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 

     Anul                                             la 31 decembrie                                         la 31 decembrie 

                                                               (mii lei)                                                (echivalent euro) 

________________________________________________________________________________ 

 1. 

________________________________________________________________________________ 

 2. 

________________________________________________________________________________ 

 3. 

________________________________________________________________________________ 

 Media anuala: 

________________________________________________________________________________ 

Candidat/ofertant, 

_______________ 
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(semnătura autorizata) 

Formular nr.5 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________,  

                        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate 

in tabelul anexat sunt reale. 

 

2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 

_________________________________________________ (denumirea si adresa autorităţii 

contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră. 

 

                                               

 

4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data de 

___________________________________________________ . 

           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

                  

            Ofertant, 

                                  ……………………………  

                                                    ( semnătura autorizata)  
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Ofertant, 

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

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 

Denumirea si 

obiectul 

contractului 

+ 

Numarul si data 

contractului 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

+ 

Adresa 

 

Calitatea in 

contract*) 

 

Pretul total al 

contractului 

(lei) 

 

Pretul total al 

contractului 

(valuta**) 

 

Natura si 

cantitatea 

(U.M.) 

 

Perioada 

de prestare 

 

Observatii 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

         

 

2 

 

         

 

..... 
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                       (semnătura autorizata) 

 

________ 

 

*) Se precizează calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 

asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de referinţă pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv. 
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          Formular nr.6 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE  SUNT 

INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACE STORA  

 

 

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________,  

                                                      (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 

prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

 

2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 

_________________________________  (denumirea si adresa autorităţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 

 

4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data de 

___________________________________________________ . 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

      

            Ofertant, 

                                      

              ………… ………………. 

                                                                              

                               (semnătura autorizata 

) 
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                                                                                            Formular nr.7 

 

     OFERTANTUL 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

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

     (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu 

                  (denumirea/numele ofertantului) 

prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionată, sa prestam 

___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  

         (denumirea serviciului)                                                              (se elimina opţiunile neaplicabile)    

 ________________________lei, reprezentând ________________ euro, la care se adăuga 

       (suma in litere si in cifre)                                         (suma in litere si in cifre) 

taxa pe valoarea adăugată in valoare de   _______________ lei. 

                                                                             (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câştigătoare, sa prestam 

serviciile in graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 

___________________ zile, respectiv pana la data de ___________ si 

   (durata in litere si cifre)         (ziua/luna/anul) 

ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Până la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, 

împreună cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alături de oferta de baza: 

    |_|   depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod clar "alternativa"; 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles si consimţim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita ca fiind 

câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie in conformitate cu prevederile din 

documentaţia de atribuire. 
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7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta 

oferta pe care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

               (semnătura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                                  (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

Data.................................              Semnătura 
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Formular nr. 9 

 

 

                 BANCA 

    ___________________ 

               (denumirea) 

 

 

 

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 

(se completează numai de către ofertantul câştigător) 

 

Către ___________________________________________ 

                           (denumirea autorităţii contractante si adresa completa) 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publica ________________________________, 

                                                                                             (denumirea contractului) 

încheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in 

calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa plătim in favoarea achizitorului, pana la 

concurenta sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, 

orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea 

obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute in contractul de achiziţie 

publica mai sus menţionat. Plata se va face in termenul menţionat in cerere, fără nici o alta 

formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ____________________ . 

In cazul in care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate 

a garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 

băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi 

pierde valabilitatea. 

 

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

              

          (semnătura autorizata) 
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  Formular nr. 8 

 

Centralizator de preţuri 

LOT   

Preţuri ofertate 

Nr. 

Crt. 
Bloc 
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1   
  

  
  

 

        

2   
  

  
  

 

      

3    

 

    

4    

 

    

5    

 

    

TOTAL GENERAL LOT  

NOTĂ:  

Centralizatorul se va prezenta pentru fiecare LOT. 

Ofertant 

                                      

…………………. 

      (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 8-bis 

 

 

 

 

Preţuri ofertate 

Nr. 

Crt. 
 

LO
T

 1
…

..
 

LO
T

  2
 

LO
T

 3
 

…
..

 

  

T
O

T
A

L 
/ L

O
T

(L
E

I  
fă

ră
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V
A

) 

1   
  

  
  

 

       

2   
  

  
  

 

     

3    

 

    

4    

 

    

5    

 

    

 

NOTĂ: 

Centralizatorul se va prezenta pentru   lot. Suma înscrisă la Total general va fi cea care se 

va preciza în Formularul de ofertă. 

Ofertant  

                                              

      (semnătură autorizată) 
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                 BANCA 

    ___________________                                                          Formular nr. 10 

               (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 ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 

              (denumirea băncii)                                                                              (adresa băncii) 

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de 

                                             (denumirea autorităţii contractante)  

__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 

           (în litere şi în cifre) 

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 _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate  

                                      (denumirea/numele) 

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 _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

                       (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 11  

 

Grafic de prestare 

LOT nr….. 

 

Grafic prestare 

Nr. 

Crt. 
Bloc 
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1   
  

  
         

2   
  

  
       

3        

4        

5        

 

 

                                                                                                                         

NOTĂ: A se avea în vedere termenele maxime de prestare solicitate prin caietul de sarcini. 

Ordinul de începere se dă simultan pentru toate blocurile din LOT. 

 

 

                                                                                                                         

            Ofertant 

                   ………………………. 

            (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 12 

OPERATOR ECONOMIC                                                                          

…………………………… 

 

DECLARA ŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  

ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

  

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 

tabelul de mai jos sunt reale. 

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

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.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              

             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 

financiar în legătură cu activitatea noastră. 

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

                                                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 

Personal 

angajat 

   

Din care 

personal de 

conducere 

   

 

(În cazul solicitării) 

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil 

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica. 

 

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

             Operator economic, 

                ………… ………………. 

                    (semnătura autorizată ) 
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Contract  de servicii   

 

Preambul 

 

În temeiul OUG 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 modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, 

între 

 

                    SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI cu sediul în Bucureşti, Str. 

Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Telefon:021/209.60.00, Tel/fax: 021/252.44.46, Cod Fiscal 

4204038, Cont Trezoreria Sector 2 RO28TREZ70224510220XXXXX, reprezentată prin Primar 

Neculai Onţanu şi Director Executiv Ion Marin, în calitate de achizitor, pe de o parte  

 

şi  

 

         _________________  cu sediul în ________, Str. __________ , Nr.___,  Telefon: 

________________, Fax: _________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub 

numărul ______________, Cod de Înregistrare Fiscală _______________, Cont 

_______________, deschis la ________________,  reprezentată legal  prin 

______________________,  în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

 

2.1 - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  

b. achizitor si  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 corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activitaţi a căror prestare fac obiect al 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 aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
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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 

aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu 

este considerat forţa 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 calendaristica; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta 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 :Expertiza tehnică + Audit 

energetic + Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie + Proiect tehnic + Detalii 

Tehnice de  Execuţie + Caiete de Sarcini inclusiv Documentaţie tehnică  de autorizare a 

lucrărilor de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice pentru blocurile de locuinţe 

cuprinse in anexa 2 la caietul de sarcini , asistenţă tehnică şi  documentaţii aferente  prestării 

de servicii de certificare a performanţei energetice la blocurile de locuinţe după finalizarea 

lucrărilor de intervenţie la acestea , în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, în perioada 

convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2- Pentru blocurile CALEA MOŞILOR NR. 298, BL. 48, SC. 3, CALEA MO ŞILOR NR. 239, BL. 45A 

si ŞOS. COLENTINA NR. 17, BL. OD41, prestatorul se obli ga sa presteze servicii de actualizare/ 

completare  a documentatiilor  existente, conform l egislatie in vigoare  
4.3– Prestatorul se obligă să presteze serviciile  sus menţionate,  în conformitate cu caietul de 

sarcini şi cu propunerea tehnică anexă la contract.  

4.4 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile prestate, în condiţiile art.10. 

 

5. Preţul contractului 

 

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este 

de _______ Lei, din care ________ Lei, reprezintă valoarea TVA. 
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5.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate, în condiţiile art.11 .  

 

6. Durata contractului 

6.1 – Durata prezentului contract este de la  data semnării contractului şi până la data data 

semnării procesului verbal de recepţiei finală, după expirarea perioadei de garanţie a 

lucrărilor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe  din anexă . 

6.2  Termenele curg de la data transmiterii Ordinului de Începere pentru fiecare fază . 

6.3. (1)– Predarea documentaţiei se va face în termenul propus prin oferta tehnică anexă la 

contract, respectiv 25 zile de la data semnării contractului şi în raport de art. 7.1.  

6.3.(2)–Remedierea eventualelor aspecte neconforme, completarea sau refacerea 

documentaţiilor, dacă este cazul şi dacă acestea decurg din culpa proiectantului, se va realiza în 

termen de maxim 10 zile de la primirea de către prestatorul de servicii a înştiinţării Autorităţii 

Contractante, transmise în acest sens.  

6.3.(3)–Nerespectarea termenului prevăzut la art. 6.3.(2), în condiţiile stipulate de acesta, 

obligaţie asumată de prestator, conduce la rezilierea contractului şi plata de daune interese în 

valoare 15 % din valoarea contractului . 

6.4. – Proiectantul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică pe durata derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor de execuţie de lucrări inclusiv participarea la inspecţia în fazele 

determinante, pe perioada execuţiei lucrărilor până la semnarea ultimului proces verbal de 

recepţie finală, încheiat în acest sens, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

6.5. Prezentul contract înceteaza să producă efecte la data  semnării procesului verbal de recepţie 

finală. 

 

7. Executarea contractului  

 

7.1 –  Contractul intră în vigoare la data emiterii şi transmiterii Ordinului de Începere pentru faza 

I(Expertiza tehnică), după semnarea contractului de către ambele părţi. 

 

8. Documentele contractului 

8.1  - Documentele contractului sunt: 

a) propunerea tehnică; 

b) propunerea financiară; 

c) caietul de sarcini; 

d) garanţia de bună execuţie; 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Prestatorul nu va avea drepturi de proprietate intelectuală sau de autor sau orice alte pretenţii 

asupra datelor introduse şi/sau rezultate în urma prelucrării lor, acestea fiind proprietatea 
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exclusivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

 

10.  Obligaţiile  prestatorului 

10.1(1)- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în 

propunerea tehnică, anexă la contract.  

10.1(2)- Elaborarea documentaţiei de proiectare , se va face pe baza ordinului de începere lansat 

de persoana juridică achizitoare. 

10.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat 

în propunerea tehnică. 

10.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru, sau în legătură cu produsele 

achiziţionate, şi 

ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură. 

10.4- Prestatorul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică atât pe durata derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări cât şi pe perioada realizării 

lucrărilor până la semnarea procesului verbal de recepţie finală, la terminarea lucrărilor, 

conform obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 

10.5 – Prestatorul poate subcontracta părţi din proiect cu subcontractanţi de specialitate, cu 

avizul persoanei juridice achizitoare, cu condiţia ca prestatorul să execute minim 50% din 

obiectul contractului. 

10.6 – Prestatorul poate să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subcontractanţii de specialitate, fiind răspunzător faţă de persoana juridică achizitoare pentru 

respectarea de către subcontractanţii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor contractuale, 

legale şi profesionale, plata lucrărilor executate de aceştia făcându-se numai în contul 

proiectantului general. 

10.7 – Prestatorul se obligă să respecte legislaţia, standardele, prescripţiile şi normele de calitate 

în vigoare la elaborarea documentaţiilor care fac obiectul acestui contract, pentru ca lucrarea de 

investiţie să poată fi licitată în vederea execuţiei de lucrări. 

10.8(1) – În vederea predării proiectului, proiectantul este obligat să convoace persoana juridică 

achizitoare la sediul acesteia pentru a constata prestarea serviciilor de proiectare.  

10.8(2) – Lucrările executate (piese scrise şi desenate, numărul acestora, etc.) sunt înscrise într-

un borderou care face parte integrantă din procesul verbal de constatare la terminarea lucrărilor 

de proiectare elaborat de proiectant. În cazul în care se constată că lucrările sunt incomplete se 

vor menţiona lucrările care lipsesc. 

10.9(1) –Procesul verbal de constatare a terminării lucrărilor de proiectare, înregistrat, constituie 

dovada recepţiei cantitative şi calitative de către proiectant. 
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10 .9(2) –Prestatorul va emite factura dupa întocmirea şi semnarea Procesului Verbal de recepţie 

cantitativă şi calitativă de către achizitor, care reprezintă actul necesar pentru efectuarea plăţilor 

lucrărilor.  

10.10(1)–În cazul în care organele de avizare fac anumite observaţii cu privire la documentaţia 

de proiectare, observaţii care necesită modificări sau completări, care nu sunt datorate unor 

modificări ale temei de proiectare, proiectantul este obligat să le refacă, fără plată, în cel mult 10 

zile de la cererea persoanei juridice achizitoare formulată în cel mult 10 zile de la luarea la 

cunoştinţă de necesitatea de modificări/completări a documentaţiei de proiectare, sub sancţiunea 

art. 6.3(3).  

10.10(2)–În cazul în care modificarea documentaţiei este determinată de  alte modificări 

provenite din culpa priectantului, fiind determinate din vina achizitorului, cheltuielile de refacere 

sau completările, în acest sens sunt suportate de persoana juridică achizitoare.  

10.10(3)–Dacă după începerea execuţiei persoana juridică achizitoare descoperă anumite lipsuri 

ale documentaţiei, constând în neconcordanţe între planuri şi liste de cantităţi, lipsa unor detalii 

sau neconcordanţe între datele tehnice cuprinse în documentele din cadrul documentaţiei 

elaborate, inclusiv nerespectarea temei de proiectare  sau alte neconcordanţe imputabile 

proiectantului ce ar putea împiedica continuarea lucrărilor, iar persoana juridică achizitoare nu 

solicită refacerea documentaţiei, proiectantul este obligat  ca în termen de 15 zile de la 

formularea cererii să restituie contravaloarea lucrărilor de proiectare care fac obiectul art. 4. 

10.11–Dacă, după începerea execuţiei, persoana juridică achizitoare descoperă anumite lipsuri în 

cadrul documentaţiei, constând în neconcordanţe între planuri şi listele de cantităţi, lipsa unor 

detalii sau alte neconcordanţe imputabile proiectantului, ce ar putea împiedica continuarea 

lucrărilor, proiectantul este obligat ca în termen de 5 zile de la formularea cererii, transmisă în 

acest sens de către achizitor, să introducă în documentaţii,  fără a pretinde o plată, modificările ce 

se impun. 

10.12 – Prestatorul va preda beneficiarului 10 (zece) exemplare  formă scrisă şi 10 exemplare pe 

suport electronic în format editabil documentaţiile de proiectare elaborate în  baza contractului 

încheiat, numai „Documentaţia tehnică de autorizare a construcţiilor”  se va preda în 2  (două) 

exemplare formă scrisă. La solicitarea persoanei juridice achizitoare numărul de exemplare poate 

fi suplimentat. Costul multiplicării exemplarelor suplimentare va fi suportat de către persoana 

juridică achizitoare. 

10.13 – Înainte de începerea lucrărilor pe şantier (execuţie) pe baza documentaţiei elaborate – 

proiectantul, la cererea persoanei juridice achizitoare şi la termenul comunicat de aceasta, este 

obligat : 

- să prezinte executantului lucrării din teren o expunere explicativă asupra proiectelor; 

- să predea acestuia pe bază de proces verbal şi în prezenţa persoanei juridice 

achizitoare, reperele principale de amplasament şi cotele materializate pe teren. 

10.14– În cadrul fazei de asistenţă tehnică, prestatorul are obligaţia de a presta cel puţin 

următoarele servicii: 



 
75

a) Actualizarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie/ devizului general ori de câte 

ori este necesar, conform prevederilor legislative în vigoare. 

b)pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrări de creştere a 

performanţei energetice la blocurile atribuite în urma licitaţiei, respectiv: 

- proiectantul are obligaţia de a răspunde în maxim 24 de ore la solicitările de 

clarificare ale constructorilor, complet şi fără ambiguităţi;  

- va participa în comisiile de evaluare în calitate de expert extern. În această calitate 

va  elabora un raport privind conformitatea ofertelor tehnice şi ofertelor financiare 

depuse de participanţii la procedura de achiziţie,  

c)pe parcursul executării lucărilor de construcţii proiectantul are obligaţia de a efectua urmărirea 

de şantier în conformitate cu graficul fazelor determinante si eventualele abateri constatate de la 

prevederile proiectului vor fi semnalate persoanei juridice achizitoare în cel mult 2 zile, pentru 

luarea măsurilor ce se impun. 

d)să participe la fazele determinante 

e)să descrie lucrările suplimentare şi să avizeze preţul / preţurile prezentate de constructor pentru 

lucrările suplimentare  

f)să emită comunicări de şantier şi să răspundă la solicitările autorităţii contractante / 

executantului în max 48 de ore de la transmiterea acestor solicitări. 

 

11.  Obligaţiile  achizitorului 

 

11.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile, potrivit art. 15, în conformitate cu 

obligaţiile asumate în contract. 

11.2 – Achizitorul se obligă să primească documentaţiile ce face obiectul serviciilor prestate 

conform art. 4, numai dacă aceasta este întocmită în conformitate cu documentaţia de 

atribuire aferentă prezentului contract şi  a propunerii tehnice. 

 11.3 – Achizitorul va recepţiona, conform art. 15, serviciile prestate, numai după avizarea 

documentaţiei complete, prevăzute la art. 10.2  şi numai după efectuarea modificărilor 

solicitate de acesta, dacă este cazul. 

 11.4 – Achizitorul se obligă să plătească  preţul convenit  în termen de 60 de zile lucrătoare de 

la semnarea procesului verbal de recepţie, respectiv primirea facturii pentru serviciile prestate,  

prin Registratura Primăriei Sectorului 2. 

11.5 – Facturile se vor emite după semnarea procesului verbal de recepţie de către comisia de recepţie. 

11.6 - Procesele verbale de recepţie cantitativă şi calitativă se va semna de catre reprezentanţii 

achizitorului în termen de 25 zile de la data depunerii documentaţiei elaborate în baza 

prezentului contract, la Registratura Autorităţii Contractante. 

11.7 - În situaţia în care  după refacerea documentaţiilor, acestea  nu vor fi recepţionate de către 

comisia de recepţie abilitată, prestatorul se obligă să le refacă în termen de 10 zile,  în 
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conformitate cu solicitările la care comisia procedează şi, în acest sens, va curge un nou termen 

de plată de la data depunerii documentaţiilor refăcute corespunzător.  

11.8 - Pentru situaţia în care prestatorul depăşeşte termenul de execuţie prevăzut la art. 6.2.(1), 

autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 0,15 

% pe zi de întârziere din valoarea contractului.  

11.9 – După verificarea lucrărilor elaborate, persoana juridică achizitoare este obligată să le 

prezinte spre avizare şi aprobare organelor competente împreună cu eventualele sale observaţii. 

 

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor 

  

12.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de: 

- 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului, până la predarea lucrărilor ; 

- 0,15 % pe zi de întârziere din valoarea contractului, pentru nepredarea în termen de 5 

zile, înlăuntrul termenului de 10 zile prevăzut la art. 6.3 (2), a eventualelor lucrări 

lipsă constatate la recepţie,  pâna  la  predarea completărilor. 

12.2 – În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 60 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalitaţi, o suma echivalentă cu o 

cotă procentuală de 0,15 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. 

12.3 – 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, respectiv 15 % din valoarea contractului . 

12.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nicio 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. 

 

Clauze specifice 

 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1 – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 

max.  10 % din valoarea, fără TVA, a contractului, respectiv  …………… lei .  

13.2 Garantia de buna executie a contractului 

Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % 

din valoarea fără TVA a contractului, prin una din modalităţile prevăzute în documentaţia de 

atribuire , în termenul prevăzut la art.12.3 .  
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13.3 – Dovada  constituirii garanţiei de bună execuţie se va prezenta autorităţii contractante în 

maxim 5 zile de la data semnării contractului . 

13.4(1) – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul  nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau 

execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

13.4(2) – 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.    

13.5 –  Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data 

încheierii procesului-verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor executate în baza 

proiectului respectiv, dacă prestatorul nu a ridicat pretenţii asupra acesteia, până la acea dată. 

 

14. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică. 

           (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

14.2 -  Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

14.3 – Prestatorul răspunde faţă de persoana juridică achizitoare de calitatea proiectului elaborat. 

14.4 – Prestatorul este răspunzator faţă de persoana juridică achizitoare pentru respectarea de 

către subcontractanţii de specialitate a prevederilor şi obligaţiilor contractuale, legale şi 

profesionale. 

 

15. Alte responsabilitaţi ale achizitorului 

15.1 - Achizitorul va oferi prestatorului toate informatiile care pot fi relevante pentru 

indeplinirea sarcinilor si serviciilor utilizate pe care acesta le are disponibile pentru ducerea la 

îndeplinirea a contractului. 

 

16. Recepţie si verificări  

16.1 Achizitorul are dreptul de a verifica serviciier prestate, în vederea conformităţii cu 

prevederile art. 11.1., şi încheierii procesului verbal de recepţie.  

16.2. Efectuarea recepţiei şi încheierea proceselor verbale de recepţie se face de către Comisia de 

recepţie numită prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 şi numai după efectuarea modificărilor 

solicitate de acesta, dacă este cazul, respectiv recomandările  membrilor Comisiei de recepţie. 
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17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

17.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile potrivit datelor prevazute la art.4.1.  

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 

      a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 

      b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

17.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzuta 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 transmiterii ordinului de începere 

al  prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 

ii)  alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea 

perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor 

revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

17.3(1) - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.  

17.3(2) - Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu 

acordul părţilor, prin act  adiţional. 

17.4 - 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, 

dispoziţiile art.11.1, aplicându-se în mod corespunzător. 

17.5–Proiectantul răspunde pentru lucrările care fac obiectul prezentului contract. Neîndeplinirea 

sau îndeplinirea necorespunzătoare de către proiectant a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract atrage si pierderea garanţiei de bună execuţie alaturi de rezilierea contractului. 

17.6- Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal 

arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri: 

a) la data prevăzută în contract; 

b) la data intervenţiei unui act de autoritate; 

c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi  care 

conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 

interesului public; acest fapt va fi notificat prestatorului în termen de 10 zile de la momentul 

apariţiei unor asfel de circumstanţe sau de la momentul la care Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti a avut cunoştinţă despre astfel de circumstanţe; 

d) prin reziliere la iniţiativa Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti dacă prestatorul  nu îşi  

execută obligaţiile esenţiale din prezentul contract şi/sau dacă îşi încalcă vreuna din  obligaţiile 

sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare, de către cealată parte, că o  nouă nerespectare a 

acestora va duce la rezoluţiunea sau rezilierea prezentului contract; 
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sau 

e) în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a 

executat ori îşi execută necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin; 

f)  prin denunţare unilaterală de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în situaţia apariţiei 

unor circumstanţe ce crează obstacole financiare pentru achizitor, respectiv orice incapacitate de 

plată survenită (pe termen lung ) ulterior încheierii contractului şi care se datorează unor situaţii 

anticipative ( încadrate într-o marjă de risc) ce ar conduce la potenţiale rectificări bugetare, 

situaţie constituită din date şi informaţii  neprevăzute la momentul încheierii contractului şi care, 

în aceeaţi măsură, nu au fost prevăzute - în derularea/executarea contractului şi care nu au putut 

fi prevăzute la  încheierea   acestuia. 

17.7.-Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul constată că unul sau mai multe 

blocuri , care fac obiectul prezentului contract se încadrează în grad de risc seismic I sau II , 

atunci achizitorul îşi rezervă dreptul de a sista prestarea oricărui tip de serviciu prevăzut în 

prezentul contract , printr-o notificare făcută prestatorului , fără ca acesta să pretindă daune – 

interese .  In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data transmiterii notificării. 

17.8. - Dacă, pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul constată că Asociaţia de 

proprietari a blocului care face obiectul prezentului contract, a introdus cerere de retragere din 

programul de reabilitare termică, atunci achizitorul îşi rezervă dreptul de a sista prestarea 

oricărui tip de serviciu prevăzut în prezentul contract , printr-o notificare făcută prestatorului , 

fără ca acesta să pretindă daune – interese . In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data transmiterii 

notificarii. 

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 

în propunerea financiara, anexă la contract. 

18.2 – Preţul contractului nu se actualizează. 

 

19. Amendamente  

19.1 - 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 si care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului. 

 

20. Subcontractanti 

20.1 - Prestatorul are obligatia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

achizitorul. 
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20.2 - (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, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzator faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineste 

partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - 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 

notificata achizitorului. 

 

21. Cesiunea  

21.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

21.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 

alte obligaţii asumate prin contract. 

21.3 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a cesiona contractul către beneficiarul investiţiei 

respectiv Asociaţiile de proprietari ale blocurilor de locuinţe din anexa ... , în situaţia în care 

modificările prevederilor legislative o impun. 

  

22. Forta majoră 

22.1 - Forta majoră este constatata de o autoritate competentă. 

22.2 - Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actionează. 

22.3 - 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. 

22.4 - 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. 

22.5 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimeaza 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 din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

23.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
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tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura 

cu îndeplinirea contractului. 

23.2 - Dacă, după 15 de 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 de către instanţele judecătoreşti competente din România.  

 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

25. Comunicări 

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

 

26. Legea aplicabilă  contractului 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au înţeles să încheie azi ..............  prezentul contract în doua exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  

    

                Achizitor,                                                                        Prestator 


