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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA 
Denumire: Municipiul Bucuresti 

Adresa: B-dul Splaiul Independentei nr. 291 – 293, sector 6 et. 10, Directia Generala Achizitii 
Localitate: Bucuresti  
Persoana de contact:  
In atentia: D-nei. Daniela Mincu 

Telefon: +40 (0) 21  305.55.30 

+40 (0) 21  305.55.00/1050 
E-mail: 
serviciuldeachizitiipublice@bucuresti-
primaria.ro 

Fax: +40 (0) 21  305.55.87 

Adresa/ele de internet (daca este cazul):www.pmb.ro -rubrica achizitii – anunturi de participare 
 

 
I.b  Principala activitate sau activitaţi ale autoritaţii contractante 
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
● autoritaţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publica 
□ instituţie europeana/organizaţie internaţionala 
□ altele (specificaţi)   

●servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publica/siguranţa naţionala 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sanatate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie sociala 
□ cultura, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activitaţi relevante 
□ energie 
□ apa 
□ poşta 
□ transport 
□ altele (specificaţi)________________ 

 
Autoritatea contractanta achiziţioneaza  în  numele altei autoritaţi contractante      
     DA □         NU● 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificari pot fi obţinute: 

 ● la adresa mai sus menţionata 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
Directia Generala Achizitii,  etaj 10 

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:  
Data: 07.02.2011 
Ora limita :13:00 
 Adresa : Bd. Splaiul Independentei , sector 6, Bucuresti, Directia   Generala Achizitii,  etaj 10, 
sau prin fax la nr. 021  305.55.87 
 

       Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 10.02.2011  
 

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

atribuire se  poate solicita numai in scris, prin fax nr. 021.305.55.87, iar raspunsurile 
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autoritatii contractante vor fi transmise prin mijloace electronice - in SEAP pe adresa: 
www.e-licitatie.ro. In masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul 
autoritatii contractante la solicitarile operatorilor economici va fi transmis nu mai tarziu de 
6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei, in SEAP www.e-licitatie.ro. 

• operatorii economici care sunt interesati sa participe la procedura, sunt rugati sa transmita 
o adresa cu datele de identificare ale societatii, datele persoanei de contact precum si 
adresa de e-mail, cu cel putin 9(noua) zile inainte de data limita de depunere a ofertei.  

 
 

I.c) Cai de atac 
Eventualele contestatii se pot depune:  
Nota:  
• Conform art. 2561 din  O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, inainte de a se adresa instanţei competente, persoana vatamata va 
notifica autoritatea contractanta cu privire la pretinsa încalcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor 
publice şi la intenţia de a sesiza instanţa judecatoreasca competenta. 

• In masura in care C.N.S.C. respinge contestatia, autoritatea contractanta va aplica  prevederile art. 2781 
din  O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, . 
 

Denumire autoritatii contractante: Municipiul Bucuresti 
Adresa: B-dul Splaiul Independentei nr. 291 – 293, sector 6 et. 10, Directia Generala Achizitii 
Localitate: Bucuresti  
Persoana de contact:  
In atentia: D-nei. Daniela Mincu 

Telefon: +40 (0) 21  305.55.30 

+40 (0) 21  305.55.00/1050 
E-mail: serviciuldeachizitiipublice@bucuresti-
primaria.ro 

Fax: +40 (0) 21  305.55.87 

 
 

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, cod postal 30084 
Localitate:Bucuresti Ţara:Romania 
E-mail www.office@cnsc.ro Telefon: (021) 310.46.41 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): Fax: (021) 310.46.42 

I.d).Sursa de finanţare : 
Se specifica sursele de finanţare ale 
contractului ce urmeaza a fi atribuit  
Bugetul  local si alte surse legal 
constituite 

Dupa caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU ● 
Daca DA, faceţi referire la proiect/program: Nu este 
cazul 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract :  Intocmirea fazelor de proiectare PT +DE si executie lucrari pentru 
obiectivul de investitii: ,,PARCARE SUPRATERANA SI TERENURI DE SPORT, STADIONUL NATIONAL” 

 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrarii, locul de livrare sau prestare  
(Alege o singura categorie – lucrari, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte 
obiectului contractului sau achiziţiei) 
(a) Lucrari    ●                                (b) Produse          □                     (c) Servicii     □            
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Execuţie  □ 
Proiectare şi execuţie  ●           
Realizare prin orice mijloace   
corespunzatoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractanta   □                        

Cumparare                 □ 
Leasing                      □        
Închiriere                    □  
Cumparare în 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 lucrarii:    
Municipiul Bucuresti, Complexul 
Sportiv National „Lia Manoliu”, B-
dul. Basarabia nr. 37-39, sector 2 

Cod  CPV         
71322000-1 – servicii de proiectare 
tehnica pentru constructia de lucrari 
publice; 
45213312-3– lucrări de construcţii de 
parcări cu etaje 
45236100-1– lucrări de nivelare 
pentru diverse activităţi sportive 
45236110-4 - lucrări de nivelare a 
terenurilor de sport 
45200000-9 – lucrări de construcţii 
complete sau parţiale şi lucrări 
publice 
45310000-3 - lucrări de instalaţii 
electrice 

Principalul loc de livare: 
___________________ 
___________________ 
 
Cod  CPV     
□□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
____________________ 
____________________ 
 
Cod  CPV        □□□□□□□□ 
 

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : 
Contract de achiziţie publica:  ● Contract  de proiectare si executie                     
Încheierea unui acord cadru:   □ 

II. 1.4). Durata contractului de achiziţie publica: 30  luni  
din care: 
- Proiectare  si executie lucrari:   6 luni, din care 30 zile proiectare; 
- Garantie de buna executie a lucrarilor – 24 de luni – de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie 

la Terminarea Lucrarilor  
Sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5).Informaţii privind acordul cadru (daca este cazul) 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□  
sau, daca este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 
Nu este cazul 

 
Acordul cadru cu un singur operator           □ 
 
 
Nu este cazul 

Durata acordului cadru: Nu este cazul 
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru: Nu este cazul 
   DA  □               NU □ 

II.1.6) Divizare pe loturi  
  da □       nu ●      Nu este cazul 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi:  Nu este cazul 
   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU  ●                      

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantitaţi / prestaţii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari şi opţiuni, daca exista) 
(se specifica anexa care cuprinde informaţiile privind cantitaţile min. – max. /scopul contractului) 
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Conform specificatiilor tehnice din Caietul  de sarcini  si documentatia tehnica faza S.F., anexata  
II.2.2) Opţiuni (daca exista)                                                                     da  ●    nu □ 
        Daca exista, descrierea acestor opţiuni:     
 
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona ulterior, servciii si lucrari similare, in conformitate cu 
prevederile art. 122 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare      

 
 
III. Condiţii specifice contractului  

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  

III.1.1. Contract rezervat  
        (daca DA scurta descriere ) 
III.1.2. Altele  
        (daca DA, descrieţi) 

- Conform modelului de contract 
prezentat in Documentatia de 
atribuire  

 
 
       DA   □                                   NU ● 
 
        DA  ●                                  NU □ 

 
IV: PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectata 
Licitaţie deschisa                              ● 
Licitaţie restrânsa                                □ 
Licitaţie restrânsa   accelerata            □ 
Dialog competitiv                                □          

Negociere cu anunţ de participare               □   
Negociere fara anunţ de participare            □                                             
Cerere de oferte                                          □  
Concurs de soluţii                                        □ 

 
 IV.2)  Etapa finala de licitaţie electronica       DA  □        NU  ●  

IV.3.) Legislaţia aplicata – O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si  H.G. nr. 925 /2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 
modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006,   orice alte acte normative in domeniul achizitiilor publice. 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1) Situaţia personala a candidatului /ofertantului 
Nota: 

Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii:  
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din 

competitie a tuturor ofertelor in cauza; 
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, 

sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. 
 

Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din 
urmatoarele situatii: 

a) a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 
c) nu si-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurari sociale catre 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
în România sau în ţara în care este stabilit ; 

c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 
imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia; 

d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instanţe judecatoreşti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesionala; 

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronica : Nu este cazul 
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e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in 
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.  

Declaraţii privind eligibilitatea  
           Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinţa obligatorie:  prezentare Formularul nr. 1  din 
Sectiunea Formulare 

(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 

prezinte aceste documente.) 

Nota: Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude 
din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice 
ofertant despre care are cunostinta ca se afla in situatia 
prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006. 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile  
art. 181  

           Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, 
completata in conformitate cu Formularul nr. 2 

(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 

prezinte aceste documente.) 

Nota: Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, 
orice ofertant care se afla in situatia prevazuta la art. 181 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Declaraţie privind calitatea de participant la 
procedura 

           Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
  Prezentare Formularul nr. 3  din Sectiunea Formulare 

Certificat de participare la licitaţie cu ofertă 
independentă 
                    Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinţa obligatorie:  prezentare Formularul nr. 4  din 
Sectiunea Formulare 
 

Certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata 
 

           Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinţa obligatorie: 
 
1. Persoanele  juridice romane vor prezenta:  

- certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor de plata a impozitelor si  taxelor locale 
si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis 
de organismele competente privind indeplinirea 
obligatiilor de plata la data de 30.10.2010 sau ulterior, 
in original sau copii legalizate. 

- certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor  si 
contributiilor de asigurari sociale la bugetul 
general consolidat (Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala - Directia Generala a 
Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele 
competente privind indeplinirea obligatiilor de plata la 
data de 30.10.2010 sau ulterior, in original sau copii 
legalizate. 

 
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 

prezinte aceste documente.) 

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

 
   2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice 
document edificator pentru dovedirea eligibilitati – eliberate 
de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, 
alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca 
si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si 
contributiilor catre bugetul de stat  si bugetul local in 
conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea 
contractanta.  
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 

182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari 
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari 
si completari ulterioare. 
 
Documentele vor fi prezentate in original sau copie 

legalizata, insotite de traducerea autorizata si legalizata 
in limba romana. 

 
V.2) Capacitatea de exercitare a activitaţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 
 
Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
 
Documente care dovedesc o forma de înregistrare / 
atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional: 
a) Certificat de inregistrare (C.U.I.), emis de – Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunal teritorial, in 
copie legalizata 

b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului, eliberat cu cel mult  30 de zile inainte de 
data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul 
desfasoara activitati similare celor care fac obiectul 
prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise 
mentiuni cu privire la aplicarea legii nr.85/2006 privind 
procedura insolventei, in original sau copie legalizata, 
valabil la data deschiderii ofertei 

   
 
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 

prezinte aceste documente.) 
 
Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. 

Persoane juridice /fizice straine 
 
Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: 
 
Documente care dovedesc o forma de înregistrare / 
atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara 
in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul 
desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei 
achizitii in original sau copie legalizata, insotite de 
traducerea autorizata in limba romana si legalizate. 
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(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 
prezinte aceste documente) 
 
Documentele sa fie valabile la data deschiderii 
ofertelor. 

Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului 
/ofertantului si capacitatea de exercitare a activitaţii profesionale (înregistrare si atestare) trebuie sa fie 
indeplinite de fiecare  asociat in parte.  

 
V. 3.) Situaţia  economico-financiara                                   
Informaţii privind  situaţia economico-
financiara 
 
 Solicitat   ●         Nesolicitat  □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Se va prezenta Formularul nr. 5 din sectiunea 
Formulare – Informatii generale, cu declararea cifrei 
medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), 
care sa fie egala sau mai mare cu  70.000.000 lei, 
respectiv 16.317.016,31 euro (curs 1 euro = 4,29 lei). 

  
2. Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 

2009) vizat si înregistrat la organele competente, in 
copie “conform cu originalul” 

 
3. Ofertantii nerezidenti vor prezenta bilanturile 

contabile pentru ultimii 3 ani pentru care exista 
exercitiu financiar incheiat insotit de raportul 
auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de 
cenzorii societatii, dupa caz, din care sa rezulte 
conformitatea, sub toate aspectele semnificative a 
valorilor reprezentand activele circulante, datoriilor 
curente si veniturilor din exploatare reflectate in acestea, 
in copie “conform cu originalul”. 
 

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata     
si legalizata a documentelor solicitate mai sus. 
 
Nota : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a 
solicita ofertantilor prezentarea si altor documente in cazul 
in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt 
relevante. 
 

4. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca   
exercitiul financiar pe anul 2009 conform bilantului la 
31.12.2009, este pozitiv. In cazul unei asocieri,  din 
aceasta declaratie trebuie sa rezulte ca   exercitiul 
financiar pe anul 2009 conform bilantului la 31.12.2009, 
este pozitiv atat pentru liderul asociatiei,  cat si pentru 
fiecare asociat in parte. 

 
5. Asigurarea riscului profesional : 
Ofertantul va prezenta un Angajament privind asigurarea 
riscului profesional iar,  in cazul in care oferta este 
declarata castigatoare, ofertantul va prezenta in original, 
asigurarea acoperirii riscului profesional inainte de 
semnarea contractului. 
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Nota:  
- Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si 
financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia 
in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor. 
- Capacitatea economico - financiara  a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 
186  alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
337/2006, cu modificari si completari ulterioare. 

- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata 
de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi 
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat  in forma autentica al 
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare 
invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea 
din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180  din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand in acest sens Formularul nr. 1 

 
V.4.) Capacitatea tehnica şi/sau profesionala 

Informaţii privind  capacitatea tehnica 
 
 Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Informatii privind experienta similara pentru proiectare 
si executie lucrari:  
 

1. Declaratie privind lista principalelor servicii similare 
(PT + DDE) prestate in ultimii 3 ani  si Declaratie 
privind lista principalelor lucrari similare efectuate 
in ultimii 5 ani. Se vor completa Formularele nr. 6.1. 
si nr. 6.2. din Sectiunea Formulare. 

 
2. Fisa privind  experienta similara in executia unor 

astfel de lucrari in ultimii 5 ani, din care se rezulte ca 
ofertantul a executat si finalizat (adica receptie la 
terminarea lucrarilor sau receptie finala) in ultimii 5 ani 
cel putin un contract de executie lucrari, care sa 
cuprinda lucrari de realizare a unei parcari supraterane, 
cu o valoare mai mare sau egala cu  27.000.000 lei fara 
TVA, respectiv 6.293.706,3 euro. 
 

Se va completa Formularul nr. 7 din Sectiunea 
Formulare. 
 
Se vor anexa, in “copie conform cu originalul”: 
a)  copii ale contractului/contractelor declarate (in situatia in 
care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va 
prezenta o copie a contractului de subantrepriza). In cazul 
in care contractul contine clauze de confidentialitate, care 
impiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte 
paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, 
obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului 
precum si pagina finala cu semnaturi. 

  b) copii ale proceselor verbale de receptie la terminarea                       
lucrarilor sau  certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre 
clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul 
executiei lucrarilor finalizate. 
  c) recomandari din partea beneficiarilor, conform 
Formularului nr. 8 din Sectiunea Formulare. 
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Nota:  
- Documentele emise in alte limbi,  se vor prezenta insotite in 
traducerea in limba romana, autorizata si legalizata. 
- Daca din documentele anexate Formularului nr. 7 rezulta 
ca ofertantul nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod 
defectuos obligatiile contractuale, acesta va fi exclus din 
procedura de atribuire, in conformitate cu art. 181 lit. C1 din 
OUG 34/2006. 
 
3. Declaratie privind dotarea cu echipamente specifice: 

utilaje, echipamente tehnice, mijloace de transport, 
laboratore, si alte mijloace fixe pe care ofertantul se 
angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.  
Se va completa Formularul nr. 9 .  
 

Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate 
sau în orice altă formă de deţinere, a urmatoarelor 
echipamente si utilaje: 
 
Executant: 
- Autobetoniera 9 mc – min 9 buc 
- Finisor beton – min 1 buc 
- Perie mecanica – min 2 buc 
- Compactor pneuri – min 2 buc 
- Compactori lis-lis – min 2 buc 
- Compactor lis-lis spatii inguste – min 2 buc 
- Vibrator beton – min 8 buc 
- Autogreder – min 2 buc 
- Excavator – min 2 buc 
- Incarcator frontal – min 1buc 
- Buldozer – min 1 buc 
- Buldoexcavator – min 1 buc 
- Autotractor + Semiremorca (Trailer) – min 4 buc 
- Masina marcaj – min 1 buc 
- Autobasculanta – min 10 buc 
- Macara min. 30 t – min 1 buc 
- Laborator autorizat de gradul II 
Toate utilajele din dotare proprie vor avea raport de 
inspectie, valabil la data deschiderii ofertelor. 
Pentru autovehicule se vor prezenta copii ale talonului, 
polita de asigurare RCA, licenta de transport, toate 
valabile la data deschiderii ofertelor. 
Macaralele vor detine autorizatii ISCIR sau echivalent 
valabile la data deschiderii ofertei.  
 
Proiectant: 

- statie totala pentru ridicari topo =1 buc 
- copiator A0 = 1 buc 
- imprimanta A0 = 2 buc 
-scanner AO =1 buc 

Informatii privind capacitatea profesionala 
 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

1. Declaratie privind efectivul mediu anual al 
personalului angajat si al cadrelor de conducere in 
ultimii 3 ani.  

       Se va completa Formularul nr. 10 din Sectiunea 
Formulare. 
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  2. Lista personalului responsabil care va fi angajat in 
cadrul contractului: 
- 1 manager de proiect – diploma de licenta in constructii 
civile sau industriale sau CFDP, cu atestat de manager de 
proiect si experienţă profesională specifică în lucrări de 
construcţii civile sau industriale, în minim 2 proiecte similare, 
ca manager de proiect sau poziţii similare  
- 1 sef de santier - diploma de licenta in constructii civile 
sau industriale sau CFDP, cu experienţă profesională 
specifică în lucrări de construcţii civile, în minim 2 proiecte 
similare 
- 1 responsabil tehnic cu execuţia în domeniul lucrări 
construcţii civile, licenţiat al unei facultăţi de construcţii 
- 1 inginer constructii civile si industriale 
- 1 inginer instalatii termice, sanitare si ventilatii 
- 2 ingineri topografi 
- 1 inginer instalatii electrice - absolvent al unei institutii de 
invatamant superior de lunga durata (5 ani), atestat in 
domeniu si experienta in activitatea de proiectare instalatii 
electrice de minim 2 ani; 
- 1 responsabil cu asigurarea si controlul calitatii 
- 1 responsabil cu protectia muncii 
- 1 manager sistem mediu, cu certificat eliberat de un 
organism acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul 
Educatiei  
 
Pentru persoanele prezentate la punctul 2 se vor prezenta 
urmatoarele documente: 
- CV semnat si stampilat in original; CV-ul va avea inscrisa 
urmatoarea mentiune “ Declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii 
prevazute in Codul Penal, ca datele reavazute in prezentul 
CV sunt corecte si corespund realitatii” 
- copie legalizata a diplomelor de studii, a 
atestatelor/certificatelor profesionale, valabile la data 
deschiderii ofertelor. 
 
Operatorii economici, persoane juridice/fizice straine, au 
obligatia de a prezenta certificatul prevazut la pct. 3 sau alte 
documente echivalente, emise de institutiile competente din 
statul de rezidenta, in original sau copie legalizata,  
insotite de traducerea autorizata in limba romana si 
legalizate.  

Informaţii privind subcontractanţii 
 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

1. Ofertantul trebuie sa completeze o Declaratie privind 
partea/partile din contract care sunt indeplinite de 
subcontractanti si specializarea acestora, care sa fie 
in conformitate cu  Formularul nr. 11 din Sectiunea 
Formulare, insotita si de acordurile de 
subcontractare. Subcontractantii de specialitate vor fi 
nominalizati pe fiecare specialitate pentru care sunt 
atestati/autorizati, respectiv proiectare si/sau executie. 

Informatii privind asocierea: 
 

In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere,  in 
conformitate cu art. Formular nr. 12 din Sectiunea 
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Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Formulare.  
 
Nota: Mai multi operatori economici au dreptul de a se 
asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi 
obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal 
asocierea. 
Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna 
este declarata castigatoare. 

Nota:  
- Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si 
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se 
ia in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor. 
- Capacitatea tehnica şi/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu 
art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
337/2006, cu modificari si completari ulterioare 
- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea 
acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi 
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica al persoanei 
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si 
profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si 
profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform 
prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, completand in acest sens Formularul nr. 1 

V.5.) Standarde privind asigurarea calitatii  
Informaţii privind asigurarea calitatii  
Solicitat  ●                        Nesolicitat □ 

Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise  de 
organisme independente nationale sau internationale care 
atesta certificarea sistemului de management al calitatii 
firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau 
echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii, in copie 
conform cu originalul,  valabil la data deschiderii 
ofertelor. 
 
In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie 
indeplinita de fiecare asociat in parte. 
 
Nota:  
- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat 
de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea 
contractanta ,aceasta din urma va accepta orice alte probe 
sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in 
masura in care probele/dovezile prezentate confirma 
asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. 
- In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, 
autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente 
emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii 
Europene. 

V.6.) Standarde de protectia mediului  
Informaţii privind protectia mediului 
Solicitat  ●                        Nesolicitat □ 

Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise  de 
organisme independente nationale sau internationale care 
atesta certificarea sistemului de management de protectia 
mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, 
in copie conform cu originalul,  valabil la data 
deschiderii ofertelor. 
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In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie 
indeplinita de fiecare asociat in parte. 
 
Nota:  
- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat 
de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea 
contractanta, aceasta va accepta orice alte probe sau dovezi 
prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in 
care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui 
nivel corespunzator al protectiei mediului. 
- In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, 
autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente 
emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii 
Europene. 

V.7.) Informaţii privind protectia muncii  
Informaţii privind protectia muncii 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

 

1. Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise  de 
organisme independente nationale sau internationale care 
atesta certificarea privind respectarea standardelor de 
sanatate si securitate in munca respectiv OHSAS 18001: 
2008 sau echivalent, in copie conform cu originalul,  
valabil la data deschiderii ofertelor. 
 
In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie 
indeplinita de fiecare asociat in parte.  
 
Nota: In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, 
autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente 
emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii 
Europene.  
 
2. Ofertantul va prezenta Declaratie pe propria 
raspundere privind respectarea legislatiei de securitate 
si sanatate in munca, in conformitate cu Formularul nr. 13 
din Sectiunea Formulare. 
 
Nota:  
Ofertantul va respecta prevederile H.G. nr. 300/2006 privind 
sanatatea si securitatea in munca 
Informatii detaliate privind aceste reglementeri se pot obtine 
la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. 

 
Nota:  

Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care 
probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o 
solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile 
lucratoare. 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba româna  
Orice document, certificat emis în alta limba, decât romana, 
va fi prezentat şi în traducere autorizata si legalizata în 
limba româna. Traducerea va fi efectuata de catre un 
traducator autorizat. 
Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in 
care ofertantii straini sunt rezidenti vor fi prezentate in limba 
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de origine, insotite de traducere legalizata si autorizata in 
limba romana. 
Pe tot parcursul procedurii de achizitie, orice document scris 
trebuie inregistrat (cu numar si data) in momentul 
transmiterii, respectiv in momentul primirii. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la data de depunere a ofertei 
 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

1. Modul de constituire a garanţiei de participare care va fi 
acceptata: 

Garantia de participare se constituie in favoarea autoritatii 
contractante: 

• printr-un instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurari – Instrument de garantare 
/scrisoare de garanţie bancara conform 
Formularului nr. 14, care se prezinta in original in 
cuantumul si pentru perioada prevazuta in 
documentatia de atribuire 

Sau 
• ordin de plata sau fila CEC, in copie pentru a 

confirma suma   
 
 
Contul in care se depune garantia de participare: 
RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB. 
 

Nota: 
- In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare 

/scrisoarea de garanţie bancara poate fi emisa in 
numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al 
asocierii cu conditia nominalizarii la punctele a), b) si c) 
din formularul anexat (Formularul 14) a tuturor 
membrilor asocierii.  

- Instrumentul de garantare /scrisoarea de garanţie 
bancara eliberata de o societate bancara/societate de 
asigurari din strainatate va fi prezentata in original si va 
fi insotita de traducere legalizata si autorizata in limba 
romana. 

 
Nota:  
- Garantia de participare se va prezenta separat, 
nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si 
documentele de calificare. 
- Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie 
prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor. 
 

2. Cuantumul garanţiei de participare este 700.000 lei sau 
echivalent euro, respectiv 163.170,16  euro. 

 
Nota:  
- Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei 
in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si 
completata prin O.G. nr. 27/2006) si doresc sa depuna 50% 
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din valoarea garantiei de participare vor depune documentul 
care atesta dovada constituirii garantiei (Conform pct.1 – 
Modul de constituire al garantiei de participare) insotit de 
Formularul nr. 15.     
 
3. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare 

90 zile de la depunerea ofertei 
 
Nota: 

- Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al 
continutului, pe toata perioada de valabilitate prevazuta; 

- In masura in care C.N.S.C. respinge contestatia, 
autoritatea contractanta va aplica  prevederile art. 2781 
alin. (1) din  O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

- Autoritatea contractanta are dreptul de a reţine garanţia 
pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma 
constituita, atunci când acesta din urma se afla în 
oricare dintre urmatoarele situaţii: 

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita câştigatoare, nu 
constituie garanţia de buna execuţie în perioada 
de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu 
de 15 zile de la semnarea contractului; 

c) oferta sa fiind stabilita câştigatoare, refuza sa 
semneze contractul de achiziţie publica/acordul-
cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 

- Garanţia pentru participare, constituita de ofertantul a 
carui oferta a fost stabilita ca fiind câştigatoare, se 
restituie de catre autoritatea contractanta în cel mult 3 
zile lucratoare de la data constituirii garanţiei de buna 
execuţie. 

- Garanţia de participare, constituita de ofertanţii a caror 
oferta nu a fost stabilita câştigatoare, se returneaza de 
catre autoritatea contractanta dupa semnarea 
contractului de achiziţie publica cu ofertantul/ofertanţii 
ale caror oferte au fost desemnate câştigatoare, dar nu 
mai târziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii 
perioadei de valabilitate a ofertei. 

- In cazul in care autoritatea contractanta se afla, conform 
prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta, in 
situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de 
participare se restituie dupa data expirarii termenului de 
depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, 
dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii  tehnice 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Propunerea tehnica va respecta cerintele din Caietul de 
sarcini, structurata pe doua etape: proiectare si executie. 
Tehnologia de executie va fi adaptata cerintelor de protectie 
si conservare a mediului. 
 
Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat , in procesul 
de evaluare, informatiile din aceasta sa permita 
identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice 
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din caietul de sarcini. 
 
Deoarece criteriul de atribuire este “Oferta cea mai 
avantajoasa din punct de vedere economic” elementele 
propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in 
corelatie cu factorii de evaluare descrisi prin algoritmul de 
calcul prevazut la Cap. VII. Criterii de atribuire. 
 

Propunerea tehnica va fi prezentata cu evidentierea 
urmatoarelor aspecte: 
1. Strategia de abordare a obiectivului 
2. Metodologia de efectuare a fazei de proiectare a lucrarilor 
3. Metodologia de realizare a fazei de executie a lucrarilor 
4. Programul calitatii, care concretizeaza sistemul de 
asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii 
ce face obiectul ofertei. Programul calitatii trebuie sa 
cuprinda:  
- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv 
listele cuprizand procedurile aferente sistemului calitatii; 
- listele cuprizand procedurile tehnice de executie a 
principalelor categorii de lucrari privind realizarea 
obiectivului si planul de control al calitatii,  verificarii si 
incercarii; 
- planul calitatii propus pentru toate activitatile aferente 
executarii contractului; 
- planul de protectie a mediului;  
- planul de control al calitatii; 
- laboratoarele utilizate si autorizate cu grad II. 
5. Organizare/program de lucru 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Propunerea financiara se va prezenta distinct in lei si 
echivalent euro.  
Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va 
determina corespunzator cursului pietei valutare, calculat de 
Banca Nationala a României pentru data de: 30.12.2010 

 
Se va completa Formularul nr. 16 in Sectiunea Formulare 
insotit de:  
1. Grafic fizic si valoric de executie al serviciilor si  

lucrarilor  – Formularul C1  
2. Formular C2 – Centralizatorul financiar al obiectelor  

care va cuprinde si valoarea serviciilor de  proiectare 
3. Formular C3 – Deviz oferta al obiectului – pe fiecare 

categorie de obiecte in parte 
4. Formular C4 – Centralizatorul financiar lucrari – pe 

fiecare categorie de lucrari  in parte 
Nota: 

- Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat 
aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, 
precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de 
obiectul  contractului de achizitie publica. 
- Ofertantul va respecta cerintele impuse in caietul de sarcini 
privind modul de prezentare al propunerii financiare.  
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VI.5.1) Model de contract  insusit 
 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 

Formularul de contract din sectiunea „Formulare” va fi 
introdus in  plicul cu documente de calificare  cu mentiunea” 
“De acord cu propunerea de contract” – semnatura si 
stampila. Clauzele obligatorii sunt imperative si nu pot fi 
modificate de ofertant. Eventualele obiectiuni cu privire la 
clauzele specifice  contractuale se vor formula in scris si 
vor fi introduse in plic. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
Solicitat ●                          Nesolicitat □ 
 

a) adresa la care se depune oferta: B-dul Splaiul 
Independentei, nr 291 - 293 , et.10. 

b) data limita pentru depunerea ofertei : 16.02.2011, ora 
11:00 

c) numarul de exemplare: - 1 exemplar  in original si 1 
exemplar in copie. 

d) modul de prezentare: 
- Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in 

plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu 
“COPIE” si “ORIGINAL”. Plicurile se vor introduce 
intr-un plic exterior,  inchis corespunzator si 
netransparent, marcat cu adresa autoritatii 
contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE 
INAINTE DE DATA ...., ORA...”,. 

- Propunerea tehnica, propunerea financiara si 
documentele de calificare vor fi introduse in plicuri 
distincte, marcate corespunzator. 

- Ofertantul are obligatia de a intocmii un opis al 
documentelor; 

- Ofertantul are obligatia de a indosaria, numerota, 
semna si stampila  fiecare pagina a ofertei, atat 
originalul cat si copia acestuia. 
 

Oferta va fi inaintata cu scrisoare de inaintare in 
conformitate cu Formularul  nr. 17 

VI.7). Data pentru care se determina 
echivalenta euro 

Curs de referinta comunicat de B.N.R. in ziua de 29.12. 
2011 

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii 
ofertei 

Modificarea si retragerea ofertei: 
- Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si 

retrage oferta inainte de data limita stabilita pentru 
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest 
sens. 

- Ofertantul nu are dreptul de a-si  retrage sau modifica 
oferta deja depusa dupa expirarea datei limita stabilita  

Oferte intarziate: 
- Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a 

autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de 
participare ori care este primita de catre autoritatea 
contractanta dupa expirarea datei si orei limita pentru 
depunere se returneaza nedeschisa. 

VI.9) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 
 
16.02.2011, ora 13:00, la sediul PMB, Bucuresti, sector 
6, Bd-ul Splaiul Independentei, nr 291-293 , et.10 
Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:  
- Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Fiecare 

persoana care participa la deschiderea ofertelor va 
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prezenta delegatia (imputernicirea societatii ofertante), 
conform Formular nr. 18, precum si o copie a actului de 
identitate. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Preţul cel mai scazut         □ 
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica  ● 
Factor de evaluare 
1.Pretul ofertei 
2.Punctaj tehnic 
 
 

Pondere 
35 % 
65 % 

 
Detalii privind aplicarea criteriului oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. 
Algoritmului de calcul: 

 
Evaluarea fiecarei oferte calificate si conforme se va efectua in functie de punctajul financiar (pret) si punctajul 
tehnic. Punctajul ofertei va fi calculat astfel: 
 
Punctajul maxim, atat pentru oferta financiara cat si pentru oferta tehnica, este 100. Va fi declarata castigatoare 
oferta care obtine punctajul final (Pfinal) cel mai mare. 
 
1. Punctajul financiar se calculează astfel: 

- Pentru oferta cu cel mai mic preţ se acordă punctajul maxim alocat, respective respectiv 100 de puncte 
- Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează cu formula: 

 
Pn = (Preţ minim / Preţ n ) x 100 
unde:  
Pn – punctajul financiar pentru oferta n; 
Preţ n – preţul ofertei n; 
Preţ minim – cel mai mic preţ dintre toate ofertele. 
 
2. Punctajul tehnic se calculează conform următorului tabel: 
 
  P tehnic =∑∑∑∑ P1+P2+P3+P4 
 
Punctajul final se va calcula după următoarea formula: 
 
PFinal = PFinanciar  35% + PTehnic 65% 
 
unde: 
PFinal     - punctajul final  
PTehnic - punctajul obţinut la propunerea tehnică; 
PFinanciar - punctajul obţinut la propunerea financiară 
 
       În ordinea descrescătoare a punctajului final acordat, comisia întocmeşte clasamentul pe baza căruia se 
stabileşte oferta câştigătoare, respectiv cea clasata pe locul întâi. 
       Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare. 
      Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj rezultat ca urmare a 
aplicării algoritmului de calcul. 
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru propunerea tehnica: 
 
Factori de evaluare Punctaj maxim 
P1) Modul de abordare in executia lucrarilor 50 
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Prezentarea tuturor etapelor definitorii in realizarea obiectivului 
contractului. 

10 

Descrierea solutiei tehnice adoptate pentru fiecare obiectiv in parte 30 

Prezentarea metodelor de lucru pentru fiecare dintre obiectele/categoriile 
de lucrari corelate cu solutia tehnica adoptata. 

10 

P2) Organizare / Program de Lucru 25 
Descrierea activitatilor majore identificate in executarea contractului, 
ordinea derularii si durata in care Ofertantul isi propune sa le desfasoare. 
Corelare cu celelalte aspecte relevante identificate. 
Graficul de executie a lucrarilor defalcat pe activitatile specifice 
indentificate. 

5 

Alocarea resurselor financiare pentru fiecare activitate identificata in parte. 
Corelare cu descrierea activitatilor de la punctul anterior. 

5 

Alocarea resurselor umane implicate in derularea fiecarei activitati, cu 
detalierea sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare 
etapa de executie a lucrarilor. Corelare cu graficul de executie. 

5 

Alocarea resurselor materiale necesare derularii fiecarei activitati un parte 
(echipamente, utilaje etc.). Corelare cu graficul de executie. 

5 

Modul de organizare a echipei implicate in indeplinirea obiectivelor 
contractului precum si modul de organizare in cadrul parteneriatului creat 
in vederea executarii contractului (daca este cazul). 

5 

P3) Planul calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii 
contractului. 

10 

Descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea 
contractului, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului 
calitatii si aplicabilitatea lor in cadrul indeplinirii obiectului contractului. 

5 

Planul de control al calităţii, verificării şi încercării aplicat la obiectul 
contractului. 

5 

P4) Conditii de asigurare a sigurantei si securitatii pentru executarea 
lucrarilor  

15 

Securitatea muncii pe perioada executiei 5 

Stabilitatea lucrarilor 10 

SCOR TOTAL PROPUNERE TEHNICĂ 100 
 
Factori de evaluare – algoritm de calcul: 
 
P1) Modul de abordare in executia obiectivelor incluse in caietul de sarcini: 
Punctarea se va face in functie de gradul de detaliere a aspectelor relevante pentru indeplinirea obligatiilor 
privind prestarea serviciilor de proiectare si executie a obiectivelor specifice. 
Ofertantul care va prezenta cea mai detaliata si argumentata prezentare, conforma cu cerintele si specificatiile 
relevante in raport cu oferta prezentata, va primi punctajul maxim.  
Pentru fiecare aspect ramas neacoperit fata de oferta cu cel mai ridicat grad de detaliere, va fi scazut 1 punct, 
dar nu cu mai mult decat punctajul maxim pentru fiecare subcategorie in parte.. 
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P2) Organizare/Program de lucru: 
Punctarea se va face in functie de gradul de detaliere a fiecaruia dintre aspectele relevante identificate de catre 
Autoritatea Contractanta si care trebuie luate in considerare in elaborarea Programului de Lucru pentru 
executarea contractului. 
Ofertantul care va prezenta Programul de Lucru cu cel mai ridicat grad de detaliere si de corelare a tuturor 
aspectelor relevante va obtine punctajul maxim. 
Pentru fiecare aspect de natura a periclita indeplinirea obiectivelor contractului, va fi scazut 1 punct, dar nu cu 
mai mult decat punctajul maxim pentru fiecare subcategorie in parte. 
 
P3) Planul calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului 
Punctarea se va face, având în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la toate 
activitatile aferente executarii contractului, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile 
tehnice care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus. 
Pentru fiecare aspect ramas neacoperit in demonstrarea modului in care sistemul de management al calitatii este 
adaptat la toate activitatile identificate in executarea contractului, va fi 1 punct, dar nu cu mai mult decat punctajul 
maxim pentru fiecare subcategorie in parte. 
 
P4) Conditii de asigurare a sigurantei si securitatii pentru executarea lucrarilor 
Punctarea se va face, având în vedere gradul de detaliere a tuturor subpunctelor si rigurozitatea descrierii 
acestora corelata cu etapele de realizare a proiectului. 
Pentru fiecare aspect ramas neacoperit in demonstrarea modului in care metodele de lucru specifice propuse 
pentru executarea lucrarilor, va fi scazut 1 punct, dar nu cu mai mult decat punctajul maxim pentru fiecare 
subcategorie in parte. 
 

 VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI  
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  

         DA □       NU    ● 
Nu se accepta ajustarea pretului contractului. Forma de 
contract fiind proiectare si  executie cu suma globala fixa. 

VIII.2. Garanţia de buna execuţie a 
contractului           
 
          DA    ●    NU     □ 

Daca DA, se va preciza: 
Cuantumul garanţiei de buna execuţie: 

- cuantumul garanţiei de buna execuţie exprimata 
procentual este  de 7% din pretul contractului fara 
T.V.A. 

 
Modul de constituire a garantie de buna executie:  
 
Instrument de garantare/Scrisoare de garantie bancara de 
buna executie in favoarea autoritatii contractante, Se va 
completa  Formularul nr. 19 
 
Modul de restituire a garantiei de buna executie: 
Conform art. 92, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu 
modificari si completari ulterioare 
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Operator economic                              Formularul nr. 1 
  ____________________ 
 (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

S.C. ________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 
prin reprezentantul sau legal________________________declaram pe propria raspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca societatea sus numita nu se 
afla in situaţia prevazuta la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificari si completari ulterioare, 
respectiv în ultimii 5 ani nu au fost condamnari prin hotarâri definitive a unor instanţe judecatoreşti pentru 
participarea la activitaţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/ sau spalare de bani.  
 

 Declaram ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor orice documente doveditoare 
de care dispunem. 
 
 
 

    Data completarii 
 

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

 (semnatura reprezentant legal) 
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                                                                                                                                             Formularul nr. 2 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la art. 181 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 
S.C. .................................................. (denumirea, numele operatorului ecpnomic), avand ca reprezentant 

legal pe ...................................., în calitate de ofertant la procedura de ............................ (se menţioneaza 
procedura) pentru achizitia de .......................................................................... (denumirea seviciului şi codul 
CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ................................................ (se insereaza numele 
autoritaţii contractante), declaram pe proprie raspundere ca societatea sus mentionata: 

a) nu a intrat in faliment, ca urmare ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic. De asemenea, 
nu se afla într-o situaţie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; 

b) si-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România 
sau în ţara în care este stabilit pâna la data solicitata................. 
c) in ultimii 2 ani: 

□ nu si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, 
sau 
□  si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile  societatii in cauza, 
fapt care a produs sau este pe cale sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) nu au fost condamnari, în ultimii 3 ani, prin hotarâre definitiva a unei instanţe judecatoreşti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesionala. 
e) Subsemnatul………………………………………………. declar ca nu prezint informatii false, iar informatiile 
solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie 
sunt reale.  
 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si autoritatea contractanta are dreptul de a ne exclude din 
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 
 

Data completarii 
 

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

  (semnatura reprezentant legal) 
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Formularul nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 
 
 
Subsemnatul, ................................. reprezentant legal al ............. (denumirea operatorului 

economic), în calitate de candidat/ofertant, la procedura de ................. (se menţioneaza procedura) pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 
lucrarii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritaţii 
contractante), declar pe propria raspundere ca mi-am insusit documentatia de atribuire si: 

 
a) particip şi depun oferta: 

[ ] în nume propriu; 
[ ]  ca asociat in cadrul asociaţiei......................................................... 

 
(Se bifeaza opţiunea corespunzatoare)  
 

b) la prezenta procedura nu depun: 
- doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a 

tuturor ofertelor in cauza; 
- oferta individuala/comuna si suntem nominalizati ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, 

sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care suntem ofertanti 
asociati.  

 
c)  [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 

             [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 

(Se bifeaza opţiunea corespunzatoare)  
 

d) vom informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari în prezenta declaraţie la orice 
punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care 
vom fi desemnaţi câştigatori, pe parcursul derularii contractului de achiziţie publica. 

 
e) informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractanta are 

dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie. 
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f) subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 

sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ....................................................... (denumirea si 
adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 

 
Data completarii 
 

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

(semnatura reprezentant legal) 

 

 
Operator economic         Formularul nr. 4 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independenta 

 
 

 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ........................................, 
în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de ..............................., 
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele: 
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie 
publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista 
consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau 
intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei 
proceduri; 
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, 
cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul 
oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul 
certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
 
 
Ofertant, 
................. 
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Data 
................ 
 
 
 
Reprezentant/Reprezentanţi legali 
(semnături) 
 

 

Formularul nr. 5 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
INFORMATII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: 
 
2. Codul fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon: 
     Fax: 
     E-mail: 
 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________ 
       (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________ 
       (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________ 
                                                                          telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare) 
 
8. Principala piata a afacerilor: 
 
9. Declaram cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: 
________________________________________________________________ 
             Cifra de afaceri anuala                 Cifra de afaceri anuala 
                   Anul                              31 decembrie                              la 31 decembrie 
                                                          (mii lei)                                     (echivalent euro) 
________________________________________________________________ 
 1. 
 ________________________________________________________________ 
 2. 
________________________________________________________________ 
 3. 
________________________________________________________________ 
 Media anuala: 
_______________________________________________________________ 
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Data completarii  
 
Operator economic 
_______________ 

(semnatura reprezentant legal) 
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Operator economic                                                Formularul nr. 6.1. 
 

_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
 

 
 

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

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

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta 
declaraţie. 

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

juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. 
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu 
activitatea noastra. 
 

         
 
 

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

(semnatura reprezentant legal) 
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Nr 
crt 
 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 

Adresa 

 
Calitatea 

executantului*)  

 
Preţ 

contract  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

executant 
(%) 

 
Perioada 
derulare 
contract**) 

1        
2        
...        
 
Operator economic 
(semnatura reprezentant legal) 
________ 
*) Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducator (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrarilor. 
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Formularul nr. 6.2. 

Operator economic         
 

_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 

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

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

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa 
autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastra. 
 

    
 

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

(semnatura reprezentant legal) 
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Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

 
Perioada 
derulare 
contract **) 

1        
2        
...        
 
 
 
 
 

Operator economic,  
     (semnatura reprezentant legal) 
 
*)Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 
contractant conducator (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestarii. 
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                    Formularul nr. 7 
 

Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

EXPERIENTA SIMILARA 
 

  
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________. 

2. Numarul si data contractului_______________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 |_| contractant asociat 

 |_| subcontractant 

4. Valoarea contractului:    exprimata in  exprimata 
moneda in care  in echivalent 
s-a incheiat        euro 

            contractul 
a) initiala (la data semnarii contractului):               _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului):              _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 
___________________________. 
6. Gama de lucrari executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:………………………… 
 

 Anexam prezentei fise de experienta similara: 
 
a)  copia contractului declarat (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie 
a contractului de subantrepriza).  

  b) copia proceselului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau  certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul 
executiei lucrarilor finalizate. 
  c) recomandare din partea beneficiarului. 

 
 

Operator economic,  
     (semnatura reprezentant legal) 
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          Formular nr. 8 
BENEFICIARUL CONTRACTULUI              
............................................................. 
(denumirea, adresa, telefonul) 
 
 

RECOMANDARE 
 

 S.C. ........................................................................................................................., cu sediul in 
        (denumirea operatorului economic) 
................................................................... str.............................................................nr. ..................., ca urmare a 
colaborarii si derularii unor contracte de lucrari, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele: 
  
Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele contracte de lucrari: 
 
   Denumirea   Contractul  Data inceperii          Data terminarii Locul executiei 
   contractelor     nr/data  si valoare lei/   si valoare lei/ 
     euro fara T.V.A.  euro fara T.V.A. 
 
  ..................   .................       .....................              .....................                 ................ 
  ..................      .................       .....................              .....................               ................ 
  
Lucrarile: 

a. au fost/nu au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu; 
b. au fost/nu au fost duse la bun sfarsit. 
 

Apreciem calificativul, din punctul de vedere al calitatii ca fiind: 
  
      FOARTE BUN        BUN          SATISFACATOR          NESATISFACATOR 
 
Alte precizari........................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
  
 Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor de inregistrare in cadrul 
unitatii noastre. 
 
 
 
 

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI, 
(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR) 

 
Semnatura 
      
     L.S 
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Formularul nr. 9 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE 
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
 

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

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

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie. 

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

sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa 
autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastra. 
 

         
 
 
 
 
 
 

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

         (semnatura reprezentant legal) 
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LISTA 

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Capacitate Buc.  Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(semnatura reprezentant legal)
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Formularul nr. 10 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 

   
DECLARAŢIE  

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 

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

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

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa 
autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastra. 
 

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

   

 
 
 
 

  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele, semnatura reprezentant legal) 
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Formularul nr. 11 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

LISTA  
CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant legal al 

........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria 
raspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul de mai jos sunt 
reale. 
 
 
Nrc
rt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/parţile din 
contract ce urmeaza a fi 

subcontractate 
     

     
     
     
     

 
 
 

Operator economic 
(semnatura reprezentant legal) 
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Formularul nr. 12 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
Nr.....................din.................................. 

 
 
CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI  
 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
S.C................................................................., cu sediul în ...................................................., 
str. ................................................ nr..................., telefon ..................... fax ........................., 
înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr..........................., 
cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis la 
............................................................... reprezentata de ...................................................... 
având functia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE 
 
si  
 
S.C......................................................................., cu sediul în .............................................., 
str. .......................................... nr..................., telefon ..................... fax ................................, 
înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................ sub nr............................, 
cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis la 
............................................ reprezentata de .......................................................................... 
având functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 
 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform 
documentatiei de atribuire puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. 
 
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respective pâna la 
stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 
 
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 
........................................... Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de 
asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind 
reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile  pentru si în numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii. 
Art. 5. Asociatii vor fi solidar si individual responsabili pentru executia contractului în conformitate cu  termenii 
acestuia. 
Art. 6. Executia întregului contract, inclusiv plata, va fi facuta exclusiv cu asociatul desemnat ca lider. 
Art. 7. Liderul este responsabil pentru modul de executare a contractului si pentru relatia cu autoritatea contractanta. 
Art. 8. In caz de adjudecare, asociatii au convenit ca.............................................................sa presteze/execute 
................ %, iar ....................................................................... sa execute.............. % din   valoarea contractului. 
Art. 9. Pentru serviciile/lucrarile prestate/executate........................................................(asociatul) va emite facturi 
catre................................................................................(liderul de asociere). 
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Art. 10..................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare (garantia de 
participare, garantia de buna executie, etc) aferente obiectivului mentionai la art. 2. 
Art. 11. Asociatii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii 
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau / si logistica ori de câte ori situatia o cere. 
Art. 12. Orice probleme vor aparea pe parcursul derularii contractului, se vor rezolva prin discutii si daca va fi 
necesar se vor concretiza prin încheierea unui act aditional la contract. 
Art. 13. Prezentul acord se completeaza în ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare/executie a 
serviciilor/lucrarilor, cu  prevederile contractului ce se va încheia între .................................. (liderul de asociere) si 
achizitor. 
Art. 14. Eventualele litigii aparute ca urmare a derularii prezentului acord se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest 
lucru nu este posibil se va apela la instantele judecatoresti competente  
 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astazi.....................................în...........exemplare. 
 
 
LIDER ASOCIAT       ASOCIAT 1      
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Formularul nr. 13 

OPERATOR ECONOMIC 
........................ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

 
 

Subsemnatul, …………………reprezentant legal al.............................................................................. 
      (denumire/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de prestare /executie  a serviciilor / lucrarilor, conform graficului fizic 
si valoric pentru indeplinirea sarcinilor specifice prezentat in ofera financiara, voi respecta legislatia de securitate si 
sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea /executia serviciilor /lucrarilor. 
Prezenta declaratie este valabila pana la data de finalizare a serviciilor/lucrarilor. 
 
 
Data completarii.............. 
 
 
 

 
 
 
 

Cu stima, 
Operator economic, 
.............................................. 
(semnatura reprezentant legal) 
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               EMITENT,                                     Formularul nr. 14 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 

INSTRUMENT DE GARANTARE (SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA) 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                      (denumirea contractului de achizitie publica) 
noi _________________________, avand sediul inregistrat la _________________, 
        (denumirea emitentului)                                                              (adresa emitentului) 
ne obligam fata de ______________________________________sa platim suma de 
                                         (denumirea autoritatii contractante)  
_________________________, la prima sa cerere scrisa, autoritatea contractanta va specifica, 
   (in litere si in cifre)  
ca suma ceruta de ea, si datorata ei, este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 
    a) ofertantul *_________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate   a acesteia; 
                               (denumirea/numele-in caz de asociere se va nominaliza toti membrii asocierii) 
                     
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul* __________________________ 
                                   (denumirea/numele-in caz de asociere se va nominaliza toti membrii asocierii) 
        nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul* _______________________  a refuzat sa 
                                         (denumirea/numele-in caz de asociere se va nominaliza toti membrii asocierii) 
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a  ofertei. 
 
       Prezenta garantie este valabila pana la data de ________________________. 
       
 
       Parafata de Emitent _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 
            
                              (semnatura autorizata) 
 
 
ATENTIE! 
 ● * In cazul unei asocieri, la conditiile de executare a garantiei se va nominaliza toti membrii asocierii 
 ● Scisoarea de garantie bancara emisa doar in numele unui membru al asocierii fara a fi nominalizati toti membrii 
asocierii la conditiile de executare a garantiei, nu va fi luata in considerare, ducand la excluderea din procedura. 
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Formular 15  

 
DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

I.Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
Adresa sediului social 
Cod unic de înregistrare 
Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

II.Tipul întreprinderii 
Indicaţi, dupa caz, tipul întreprinderii: 
|_| Întreprindere autonoma - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-
financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fara anexa nr. 2 (Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006 ). 
|_| Întreprindere partenera - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
|_| Întreprindere legata - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei 
nr.2(Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si 
completata prin O.G. nr. 27/2006 ), precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 

III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 
 
Exerciţiul financiar de referinţa2 

Numarul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuala neta 
(mii lei/mii euro) 

Active totale 
(mii lei/mii euro) 

      
      
 

|_| Nu Important: Precizaţi daca, faţa de exerciţiul financiar anterior, datele 
financiare au înregistrat modificari care determina încadrarea 
întreprinderii într-o alta categorie (respectiv micro-întreprindere, 
întreprindere mica, mijlocie sau mare). 

|_| Da (în acest caz se va completa şi se 
va ataşa o declaraţie referitoare la 
exerciţiul financiar anterior) 

Semnatura ........................ (numele şi funcţia semnatarului, autorizat sa reprezinte întreprinderea) 
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 
Data întocmirii .......................... 
Semnatura ................................ 
_____ 
1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din legea nr. 346/2004, modificata si completata prin O.G. nr. 
27/2006 
2 Datele cu privire la numarul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuala neta şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În 
cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numarul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuala neta şi 
activele totale se determina şi se declara pe propria raspundere. 
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Formular nr. 16 

OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
SCRISOARE DE OFERTA  (FORMULAR DE OFERTA) 

 
Catre .................................................................................................... 

    (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completa) 
 
Domnilor, 
   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________,  

        (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionata, sa prestam si executam ______________pentru suma TOTALA  de _________ lei,                                           
(denumirea lucrarii)                                  (suma în litere şi în cifre)      
reprezentand _____ euro, fara T.V.A. 
 

Suma totala fara T.V.A. se compune din:           
• proiectare  suma de ________lei reprezentand ________ euro fara T.V.A. 

 si       (suma în litere şi în cifre) 
• executie lucrari  suma de ____________ reprezentand _____________ euro, fara T.V.A.                                                            

(suma în litere şi în cifre) 
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ________________________________lei ,                                                                                                                             
reprezentand _______________ euro. 
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem lucrarile cât mai curând 
posibil dupa primirea ordinului de începere şi sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de execuţie anexat în 
_________________________ luni calendaristice.                   
         (perioada în litere şi în cifre) 

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv pâna la data de ____________________ 

  (durata în litere şi în cifre)                                                       (ziua/luna/anul) 
şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant 
între noi. 
     5. Precizam ca: 

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în 
mod clar "alternativa"; 

    nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare) 

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim 
garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
     7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi 
primi. 

Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                            (semnatura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operator economic) 
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Formularul C1 
OFERTANTUL, 
____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE  
AL SERVICIILOR SI  LUCRARILOR   

 
 
 

Anul I ... Anul n 
 

 
TOTAL 
VALOARE  

Nr.crt. 
 

Grupa de 
obiecte/denumirea 
obiectului 
 Luna 

1 2 3 ... n 
 

     

1.  Servicii proiectare 
PT+DDE  

      

2. 
 

Obiect 01 
Categoria de lucrari: 
__________________ 
__________________ 
 
 

      

3. 
 

Obiect 02 
Categoria de lucrari: 
__________________ 
__________________ 
 

      

.... 
 

Obiect .... 
Categoria de lucrari: 
__________________ 
__________________ 

      

 Organizare de santier       
        
 
 

Ofertant, 
________________ 

 
(semnatura reprezentant legal) 
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Formularul C2 
OFERTANTUL,                                                                                          
______________ 
(Denumirea/ numele) 
 
 

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR 
 

 
din care Nr.

crt. 
Grupa de obiecte/ 
denumirea obiectului 

Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A) 

      lei 

Operatorul 
economic/ 

Conducator
ul (liderul 
asociaţiei) 

 

asociatul 
1 

asociatul 
… 

subcontract. 
1 

subcontract 
… 

1 Proiectare ........... 
• faza PT 
• faza DE 

      

2 Obiect 01 
Categoria de lucrari: 
__________________ 
__________________ 
 

      

3 Obiect .... 
Categoria de lucrari: 
__________________ 
__________________ 

      

4 .....................       
5 ..................       
6 Organizare de santier       
 Total valoare, fara T.V.A. 

-lei-  
      

 Total valoare, fara T.V.A. 
-EURO- 

      

 Taxa pe valoare 
adaugata (lei) 

      

 Total (inclusiv TVA)LEI       
 
( 1 euro = ................. din ...........) 

 
 
 

Ofertant, 
________________ 

(semnatura reprezentant legal)
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Formularul C3 

OFERTANTUL,                                                                                          
______________ 
(Denumirea/ numele) 
 
 

Devizul-oferta al obiectului ______________ 
 
 

Nr.crt.      DENUMIRE VALOARE ( 
fara TVA) 
-lei- 

TVA 
-lei- 

VALOARE 
inclusiv TVA 
-lei- 

Lucrari de …………………………….. 
1     
2     
3     
Total valoare, fara T.V.A. -lei-     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertant, 
________________ 

     (semnatura reprezentant legal) 
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Formularul C4 

 
                      

CENTRALIZATORUL FINANCIAR  
Lucrari ……………………….. 

 
 
 

 
    

 
COD 
ART. 

 
Categoria de lucrari 

 
U.M. 

 
Pretul 
unitar 
- lei - 

 
Cantitatea 

 
Total (3X4) 

- lei - 
 
 

0 1 2 3 4 5 
1      

2      

3      

4      
5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

TOTAL GENERAL (fara T.V.A.) –lei-  
TOTAL GENERAL (fara T.V.A.) –euro-  
T.V.A.  –lei-  
TOTAL GENERAL (inclusiv T.V.A.) – lei-  
TOTAL GENERAL (inclusiv T.V.A.) – euro-  
 ( 1 euro = ................. din ...........) 

 
 
             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura reprezentant legal)   
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Formularul  17 

OFERTANTUL 
........................ 

(denumirea/numele) 

 

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 

Catre ................................................................................... 
(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completa) 

 
 

Ca urmare a anunţului de participare aparut în SEAP nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................................................................... 
(denumirea contractului de achiziţie publica), noi .................................................................. (denumirea/numele 
ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

 
1. Documentul ............................................... (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastra prin documentaţia de atribuire; 
 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un numar de ....... copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
 
Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzatoare şi va satisface cerinţele. 
 
Data completarii ................................  

 
 
 
 
 

Cu stima, 
Ofertant, 
.............................................. 
((semnatura reprezentant legal) 
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Formularul nr. 18  
 
 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în 

……………………………………………………………………………………………, înmatriculata la Registrul 
Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentata legal prin 
………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin 
prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… 
…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, 
eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, sa 
ne reprezinte la procedura ……………………, organizata de autoritatea contractanta …………. în scopul atribuirii 
contractului pentru:  ……………………………………………………  

În îndeplinirea mandatului sau, împuternicitul va avea urmatoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Sa semneze toate actele şi documentele care emana de la subscrisa în legatura cu participarea la prezenta 

procedura; 
2. Sa participe în numele subscrisei la procedura şi sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în 

urma desfaşurarii procedurii. 
3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare în timpul desfaşurarii procedurii. 
4. Sa depuna în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire 
la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura. 
 

Nota: Împuternicirea va fi însoţita de o copie dupa actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport).  

    Data Denumirea mandantului 
 
…………… S.C. ………………………………… 
  

                                                                                reprezentata legal prin 

                                   ___________________________ 
                                                                                                                               (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

                                                                                                                                   (Funcţie)  
 

___________________________ 

        (Semnatura  reprezentant legal şi ştampila)  
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 EMITENT                                    Formularul nr. 19 
    ___________________ 
  (denumirea) 
 
 
 

            
 

    INSTRUMENT DE GARANTARE (SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA) DE BUNA EXECUTIE 
 
 

Catre ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________, 
                                                                                                                                  (denumirea contractului) 
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne 
obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ 
reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita 
de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in 
contractul de achizitie publica mai sus mentionat.  
 
           Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea 
achizitorului sau a contractantului. 
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 
 
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau 

sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru 
prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 

 
Parafata de Emitent _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnatura autorizata) 
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CAIET DE SARCINI 

pentru intocmirea fazelor de proiectare PT + DE si executie lucrari 
pentru obiectivul de investitii: 

 
Parcare Supraterana si terenuri de sport, Stadionul National 
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1. INFORMAŢII GENERALE  

1.1. Denumirea obiectivului: 
 
Parcare Supraterana si terenuri de sport, Stadionul National 

 
1.2. Titularul investitiei: 

 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 
 

1.3. Beneficiarul: 
 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 
 

1.4. Amplasament: 
Complexul Sportiv National „Lia Manoliu”, B-dul. Basarabia nr. 37-39, sector 2, Bucuresti 

 
1.5. Regim Juridic:  
 
Terenul este in proprietatea Complexului Sportiv „Lia Manoliu”, administrat de catre Primaria Municipiului 

Bucuresti. 
 

1.6. Regim Economic:  
 
In prezent pe teren se afla o constructie metalica in care sunt produse elementele prefabricate din beton 

folosite la constructia Stadionului National. 
 

2. SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 
 

Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele de proiectare (fazele PT +DE si executie pentru obiectivul de 
investitii “Parcare Supraterana si terenuri de sport, Stadionul National”. Pentru aceasta, se solicita prezentarea 
ofertelor pentru prestarea  serviciilor de elaborare a fazelor de proiectare si executia lucrarilor mai sus mentionate. 

 

3. CERINTE PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI 

Proiectul va respecta intru totul formatul si elementele impuse prin Hotararea Guvernului nr. 28 din 9 
ianuarie 2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor 
publice, a structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii, prin Instructiunile din 02/07/2008 de aplicare a unor prevederi din Hotatarea  Guvernului nr.28 privind 
aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a 
structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si 
prin Metodologia din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii. 
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4.   TEMA DE PROIECTARE 

Tema studiului este realizarea unei dotari publice in legatura cu Stadionul National pentru a raspunde 
necesitatii de locuri de parcare generata de acest obiectiv de interes public. 
 

Parcarea supraterana propusa este singura dotare de acest gen din cadrul Complexului Sportiv „Lia 
Manoliu”. Acesta va asigura locuri de parcare pentru fluxul important de vizitatori in timpul evenimentelor sportive 
sau de alta natura ce au loc pe stadion dar si locuitorilor cartierului Vatra Luminoasa. 
 

Intrucat constructia va fi amplasata in cadrul acestei baze sportive de importanta majora in oras, se 
propune o functiune mixta a obiectivului: functiunea de parcare combinata cu aceea de agrement, pe terasa 
constructiei. Proiectul propune amplasarea pe terasa edificiului a unor terenuri multifunctionale de sport cu acces 
pentru public care vor diversifica si amplifica posibilitatile de a practica activitati sportive in aer liber in cadrul 
Complexului. 
 
Pe terenul in suprafata de 10.800 mp (120m x 90m, configuratie dreptunghiulara), avand ca vecinatati: la nord - 
Stadionul National; la est - Teren de sport – Complexul Lia Manoliu; 
 la vest - Aleea principala de acces la Stadionul National; la sud - Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” se propune 
edificarea unei parcari supraterane P+3, cu urmatoarele caracteristici: 
 
 - Aria construita la sol: 7500 mp 

- Aria construita desfasurata: 32040 mp 
- Inaltime cornisa: 13.50 m. 
 

pentru realizarea unei dotari care cuprinde aproximativ 1.300 locuri de parcare si o suprafata destinata activitatilor 
sportive de cca. 5.600 mp. 
 
Accesul auto si pietonal se vor face de pe aleea de acces la Stadionul National. 
 
Pentru parking suprateran, sunt necesare urmatoarele utilitati: 

• Alimentarea cu apa 
- 1 branşament de apa potabila - branşamentul de apa ∅ 2.1/2’’ (PEID ∅ext 75x 4.3 mm) va fi asigurat din 
reţeaua existenta de alimentare cu apa potabila din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”. 

• Canalizare menajera 
- 1 racord de canalizare menajera - evacuarea apelor uzate menajere din obiectivul investitiei se va face la 
reteaua de canalizare menajera din complexul Sportiv Lia Manoliu. 

• Instalatia de incendiu 
- se vor prevedea hidranti de incendiu interiori. 

 
5.  DESCRIEREA  INVESTITIEI 
 

5.1. Studiul de fezabilitate propune o investitie din bugetul local al PMB pentru realizarea unei dotari care 
cuprinde aprox. 1.300 locuri de parcare si o suprafata destinata activitatilor sportive de aprox. 5600 mp. 
 
5.2. Bugetul Investitiei 
Valoarea estimata a investitiei este de 8.713.770 Euro fara T.V.A., din care C+M 6.502.200 Euro fara T.V.A. si 
cuprinde toate cheltuielile preconizate ce vor fi detaliate in fazele de proiectare ulterioare. Graficul de esalonare a 
fost propus pe o perioada de implementare de 6 luni, avand in vedere termenele de punere in functiune a noului 
stadion. 
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Activitatile de studii, proiectare si avizare se pot demara in avans fata de grafic pentru a asigura o pregatire 
riguroasa a demararii investitiei. 
 
 

6. REGIMUL TEHNIC AL PROIECTULUI 
 
6.1 Indicatori globali 
 
Functiune: parcare publica si terenuri de sport 
Categoria de importanta: C (normala - conform HG 766/1997) 
Clasa de importanta: II 
Gradul de rezistenta la foc: II (conform P118/1999) 
 
Regim de inaltime: P+3 
Aria construita la sol: 7.500mp 
Aria desfasurata: 32.400mp 
Inaltime la cornisa: 13,5m 
Indicatori urbanistici: POT=70% 
CUT=3 
Hmax=13.5m 
 
6.2. Descrierea functionala 
 
Solutia de arhitectura propune urmatoarea zonificare functionala: 
 
- parterul, etajele 1,2,3 vor fi destinate parcarii si va cuprinde locuri de parcare, circulatie carosabila la nivel, rampe 
carosabile, 4 nuclee de circulatie verticala cu scari si lifturi. 
 

Suprafata construita parter = 7.500mp 
Suprafata construita et 1 = 8.100mp 
Suprafata construita et 2 = 8.100mp 
Suprafata construita et 3 = 8.100mp 
 

- terasa - teren de fotbal cu dimensiunile 45x90m cu suprafata de joc din gazon din iarba sintetica din polipropilena 
fibrilizata  , posibil de divizat in 4 terenuri multifunctionale: minifotbal, handbal, basket, tenis + 2 terenuri de basket 
independente din cauciuc special poliizoprenic. 

- 4 nuclee de circulatie verticala cu scari si lifturi. 
- 2 vestiare 
- birou administrativ cu depozitare 
- depozitare materiale sportive mari 
 
Suprafata terenuri sport:aprox. 5.600mp 

 
- spatiul ramas needificat, aprox. 3.300mp va contine accesul carosabil, alei pietonale si spatiu verde amenajat 
peisagistic cu gazon, vegetatie mica si medie. 

 
8. LUCRARI PROPUSE 

 
8.1. Arhitectura 
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Solutia de arhitectura va respecta reglementarile urbanistice in vigoare, incadrandu-se in regimul de inaltime al 
constructiilor inconjuratoare si rezervand suprafata de spatiu verde reglementata. 
 
Constructia va fi realizata respactand toate cerintele de calitate si siguranta in exploatare impuse de legislatia 
specifica in vigoare. 
 
Cladirea este conformata cu 4 niveluri de parcare cu 322 de locuri de parcare pe nivel, avand circulatii carosabile 
cu latimea de 5.5m. 
 
Circulatia verticala carosabila se va face prin 2 rampe drepte cu dublu sens si latime de 6m. Circulatia pietonala pe 
verticala se va asigura prin 4 noduri, fiecare grupand o scara si un lift pentru persoane. 
 
Terasa va fi destinata activitatilor sportive iar accesul se va face prin cele 4 noduri verticale din parcare. 
 
Se propune o volumetrie simpla: un paralelipiped cu laturile de 63.5 m x 120m si inaltimea de 13.5m. 
 
Pentru a se incadra peisagistic in ambientul complexului sportiv, fatadele cladirii parcare vor tratate cu fasii de 
vegetatie verticala. 
 
• Lucrari de finisaje exterioare si interioare 
Finisaje exterioare: 
- Conceptul de fatada “verde”: de structura aparenta din beton se va ancora o structura usoara din aluminiu de care 
va fi prinsa o retea tip plasa pe care va creste vegetatie de tip iedera perena. 
- Terasa va fi acoperita cu materialele specifice terenurilor de sport artificiale in aer liber. 
- Aleile de acces la cladire vor fi realizate din asfalt si vor fi prevazute cu borduri din beton. 
Finisaje interioare: 
- pardoseli: beton rutier aparent prevazut cu marcaje auto vopsite; 
- Pereti: beton aparent protejat cu lac incolor; 
- Stalpii: structura lasata aparenta finisata cu lac incolor de protectie; 
- Plafonul: intradosul planseelor lasat aparent si finisat cu lac incolor de protectie. 
- Scarile vor fi realizate din beton prefabricat.  
 
• Compartimentare  
 
Constructia nu va fi prevazuta cu inchideri verticale, ramand deschisa si fara incalzire. 
Constructia va fi prevazuta cu balustrade de protectie din otel zincat cu inaltimea de 1.20m. 
 
• Scari si lifturi interioare 
 
Circulatia verticala carosabila se va face prin 2 rampe drepte cu dublu sens si latime de 6m. Circulatia pietonala pe 
verticala se va asigura prin 4 noduri, fiecare grupand o scara si un lift pentru persoane. 
 
• Teren de sport multifunctional 
 
Terasa va fi prevazuta cu un teren de fotbal cu dimensiunile 45x90m si 2 terenuri standard de basket. 
 
Terenul de fotbal va fi realizat din gazon din iarba sintetica tip MONDOTURF 45 pentru uz sportiv cu firul de o mare 
rezistenta, compus 100% din polipropilena fibrilizata, cu tratament UV, rezistent la caldura , inghet si uzura, de o 
inaltime  totala de 45 mm, avand un strat protector din latex care impiedica putrezirea. Gazonul este impregnat cu 
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nisip cuartos cu sectiune circulara, cca. 20 kg/mp si granule de cauciuc ecologice nevulcanizate tip ECOFILL, cca. 
1 kg/mp. 
 
Gazonul artificial  se va monta pe conglomerat asfaltic, abatarea maxima admisibila de planeitate fiind de 3mm pe 
o lungime de 3 ml, masurata in orice punct si directie ale aceluiasi plan. Gazonul se monteaza cu ajutorul unor 
benzi de fibra geotextila si adeziv poliuretanic bicomponent, cu marcajele liniilor de joc din acelasi material cu 
gazonul. 
Materialul este produs in conformitate cu prevederile normei UNI EN ISO 9002 pentru proiectarea, producerea si 
depistarea de societati care poseda certificarea propriului sistem de calitate din partea institutiilor recunoscute. 
 
Terenurile de basket se vor realiza din pardoseala prefabricata tip SPORTFLEX 4.5 mm cu suprafata gofrata pe 
baza de cauciuc special poliizoprenic, incarcaturi minerale si pigmenti, calandrat, vulcanizat. 
 
Marcajele aplicate pe pardoseala elastica cauciucata sunt transversale si longitudinale realizate cu vopsea clar 
cauciuc rezistenta UV, in diferite culori, rezistenta la trafic intens si vor asigura desfasurarea urmatoarelor activitati: 
fotbal/handbal, baschet si tenis de camp. 
 
Terenurile pot fi dotate cu cate 2 porti de handbal, 2 panouri baschet, un fileu si stalpi pentru tenis de camp. 
 
Iluminatul terenurilor se realizeaza prin montarea unor stalpi metalici pozitionati in cele 4 colturi ale terenului si 2 la 
jumatatea acestuia. 
 
Împrejmuirea terenului se face cu gard plasa metalica pe lungimile terenului avand o inaltime de 4 m, iar in spatele 
portilor inaltimea gardului va fi de 6 m. Imprejmuirea va fi prevazuta cu porti pentru intrare/iesire. 
 
Realizarea terenurilor multifunctionale se face tinand cont de normele si normativele in vigoare si anume : 
- SR EN 1177/A1-2003 - Acoperiri amortizoare de socuri pentru suprafetele spatiilor de joaca. Cerinte de securitate 
si metode de incercare; 
- BS 7188 : Metode de impact si uzura a suprafetelor pardoselilor. 
 
Perioada de garantie a terenurilor va fi de 24 de luni, excluzand cazurile de degradare cauzate de vandalism si de 
cazurile unei folosiri necorespunzatoare. Terenurile vor fi insotite de instructiuni de folosire. 
 
8.2. Rezistenta 

 
Structura de rezistenta propusa are dimensiunile in plan de 63m×120m, cu un regim de inaltime de P+3E. 
Inaltimea de nivel este de 3.00m. 
 
Solutia structurala este alcatuita din patru nuclee din beton armat, pereti in sistem cruce si plansee post-
comprimate.  
 
Principalele ratiuni in alegerea sistemului post-comprimat pentru realizarea planseelor sunt: obtinerea deschiderilor 
cerute (10.8m ×15.8m) fara a afecta inaltimile libere de nivel; consumul redus de beton ce duce la micsorarea 
masei structurii si a fortei seimice de calcul; pretul mai redus al acestui sistem datorita eliminarii unei cantitati 
semnificative de armatura fata de unul clasic. 
 
Peretii de beton armat sunt in sistem cruce cu lungimea de 2×2m si grosimea de 30cm. Peretii nucleelor vor avea 
grosimi de 30cm. 
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Grosimea planseului va fi de 20cm. Pe directie transversala in dreptul axelor structurii se realizeaza fasii de beton 
armat cu grosimea de 40cm si latimea de 3.0m. Dispunerea tendoanelor in planseu va fi de concentrata in aceste 
fasii pe directia transversala si distribuite la un pas de 1.5m. 
 
Acest sistem permite eliminarea unui rost in cladire, necesar la un sistem clasic pentru o asemenea lungime 
(120m), deoarece, prin post-comprimare se elimina aparitia deschiderilor fisurilor in plansee datorita contractiei 
betonului. 
 
Sistemul de fundare propus este realizat din grinzi continue in forma de T din beton armat cu dimensiunile de 2.0m 
inaltime si 1.0m latime. Sub nuclee sistemul va fi de tip radier din beton armat. Placa situata la cota 0.00m va avea 
grosimea de 20cm si va fi fundata pe un strat de 30cm de balast compactat. 

 
• Materiale folosite  

 
Armăturile se vor executa din oţel beton OB37 şi PC52. La realizarea structurii de rezistenta se va folosi beton: 

- In fundatii: beton C25/30 
- In suprastructura: beton C35/45 
- Betonul de egalizare C8/10. 
- Elementele prefabricate C45/55. 

Tipul tendoanelor ce vor fi utilizate pentru post-comprimarea planseelor va fi T15S(fpu=1860 N/mm2).  
 

• Izolatii termice si hidrofuge _ E 
 
Spatiul destinat parcarii nu se va izola termic, inchiderile perimetrale fiind de tip retea metalica si perdea vegetala. 
Se vor folosi termoizolatii de polistiren pentru spatiile destinate vestiarelor si biroului administrativ. Terasa va fi 
hidroizolata cu hidroizolatii rigide. 
 

• Masurile de protectie civila 
 

Se vor respecta Legea 481/2004 privind protectia civila si HGR nr.560/2005, modificata si completata de HGR 
37/2006 privind stabilirea categoriilor de constructii.  
 

• Indeplinirea cerintei de calitate 
 

Studiul de fezabilitate urmareste indeplinirea conditiilor de calitate conform Legii 10/1995 in constructii, a H.G. 925/ 
1995, prin prevederea masurilor tehnice corespunzatoare. Este necesara verificarea proiectului pentru exigenta 
esentiala „A1 – Beton – Rezistenta si Stabilitate” de catre un inginer verificator de proiecte atestat M.L.P.T.L. 
 

• Rezistenta si stabilitate – A1, A2 
 

Structura cladirii va respecta legea 10/1995 privind calitatea in constructii conform recizarilor detaliate in Memoriul 
tehnic de rezistenta. 
 

• Siguranta in exploatare – B1 
 
Prin proiect se rezolva siguranta in exploatare a obiectivului prin urmatoarele prevederi in acord cu NP 24-97: 

- siguranta cladiri este rezolvata prin solutiile constructive alese; 
- siguranta persoanelor este asigurata prin folosirea materialelor antiderapante, 
- protectia spatiilor cu risc de accidentare prin cadere cu balustrade de protectie, 
- lipsa denivelarilor pardoselii la limita dintre zonele functionale, 



 58 

- limitarea si controlul accesului in zonele cu pericol de accidentare, iluminatul corespunzator al tuturor 
spatiilor. 
 
 

• Siguranta la foc 
 

Constructia se incadreaza in categoria cladirilor cu risc mare de incendiu si este de gradul II de rezistenta la foc. Se 
vor respecta prevederile Normelor Generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr 
775/22.07.1998 si ale Normativului P118/1999. Elementele constructive vor avea urmatoarele clase de 
combustibilitate si rezistenta la foc: 

- Stalpi, pereti portanti: C0 (CA1) min 2h 
- Grinzi, plansee: C0 (CA1) min 45 minute 
- Pereti interioari neportanti: C0 (CA2a) min 30 minute 
- Pereti exteriori neportanti: C0 (CA2a) min 15 minute 

Se vor respecta normativele P 118 si NP 24-97. 
 

• Igiena si sanatatea oamenilor – D 
 

Constructia nu prezinta o sursa majora de zgomote, vibratii, radiatii si poluanti pentru sol si subsol. Constructia va fi 
racordata la reteaua publica de apa. Apele menajere se vor evacua in reteaua publica de canalizare. Se vor 
respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare. 
 

• Protectia impotriva zgomotului – F 
 

Constructia nu prezinta probleme deosebite pentru utilizatori impotriva zgomotului provenit din interior si nici pentru 
mediul inconjurator. 
 
8.3. Instalatii 
 
8.3.1. Instalatii sanitare 
 
Proiectul de instalatii sanitare va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari : 

• Alimentarea generala cu apa rece pentru consum menajer, potabil de la  acordarea de la sursa de 
alimentare cu apa potabila (reteaua existenta de apa potabila in cadrul incintei) ; 
• Reteaua exterioara de apa rece potabila 
• Instalatii interioare de alimentare cu apa rece, apa calda sanitara, canalizare menajera 
• Reteaua exterioara de canalizare ape uzate menajere. 
 

Alimentarea generala cu apa rece pentru consum menajer, potabil de la reteaua existenta de apa potabila 
 
Consumul de apa in cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale: 

- consum potabil si igienico-sanitar 
- preparare apa calda sanitara; 

Alimentarea generala cu apa a incintei se va face de la reteaua existenta de apa potabila din cadrul incintei 
Complexului Sportiv „Lia Manoliu”. 
 
Instalatii de alimentare cu apa rece potabila, apa calda sanitara 
 
De la reteaua de apa potabila existenta din incinta, retelele interioare de apa rece, se distribuie la punctele de 
consum astfel : 
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- printr-o distributie orizontala inferioara, montata la plafon parter; 
- prin coloane verticale montate in ghene inchise; 
- prin legaturi la obiectele sanitare - montate in pereti / tencuieli. 

Reteaua de distributie va fi echipata pe parcursul lor cu robineti de izolare, reglaj si golire conform normelor in 
vigoare. 

 
Obiecte sanitare, armaturi, accesorii 
Gradul de dotare cu obiecte si echipamente sanitare se va stabili prin proiectul de rhitectura si va fi corespunzator 
numarului de ocupanti si destinatiei cladirii, in onformitate cu STAS 1478-90. 
 
Instalatii interioare de canalizare menajera 
Din cadrul cladirii se vor colecta si evacua gravitational ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, ape 
accidentale de pardoseala, ape rezultate din golirea instalatiilor. 
 
Reteaua exterioara de canalizare ape uzate menajere si pluviale 
 
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitational si colectate de reteaua 
exterioara de canalizare menajera. 
 
Se vor evacua in reteaua de canalizare exterioara existenta in incinta: 

- ape accidentale provenite de pe rotile autovehicolelor; 
- ape meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezii de pe terasa. 

Apele accidentale de pe pardoseala parcajului vor fi preluate prin sifoane de pardoseala si directionate prin coloane 
catre un separator de hidrocarburi montat ingropat in exteriorul cladirii. Apele meteorice de pe terasa se vor evacua 
printr-o retea de canalizare pluviala sub presiune (vacuum) compusa din: 

-receptor ape meteorice, colecteaza apa de pe o anumita suprafata; 
- conducta orizonatala de legatura de la receptor la coloana; 
-coloanele de canalizare pluviala; 
- conductele orizontale de legatura, de la coloane la caminele exterioare de canalizare. 

Terasa va fi prevazuta cu pante de curgere catre receptorii de apa meteorica. 
 
Instalatii de stingere a incendiilor 
 
Conform NP 086 – 05 se vor prevedea hidrantii de incendiu interiori. 
 
8.3.2. INSTALATII ELECTRICE 
 
A. Parcajul 
 
A.1 Alimentarea cu energie electrica 
 
Alimentarea cu energie electrica a parcajului exterior se va realiza din cadrul unui tablou electric general TG, 
amplasat intr-o incapere separata la parterul cladirii. 
Alimentarea electrica se realizeaza dintr-un post trafo montat in exterior. Se va monta un post trafo nou cu puterea 
electrica de 800kVA. 
Statia de pompare incendiu hidranti va fi prevazuta cu propriul tablou de forta care va alimenta doar receptorii cu 
rol de siguranta la foc. Fiecare rampa va fi prevazuta cu un tablou electric de degivrare pentru a permite 
functionarea parcajului si pe timp de iarna. 
Cele 4 lifturi de persoane se vor alimenta direct din cadrul tabloului general TG, dinaintea intrerupatorului general. 
Se va folosi un sistem de paratrasent tip PDA pentru a obtine un nivel de INTARIT II, raza de protectie Rp=79m. 
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Alimentarea cu energie electrica a terasei se va realiza din cadrul unui tablou electric secundar,alimentat dintr-un 
circuit al tabloului electric general TG. Va fi amplasat intr-o incapere de pe terasa cladirii. 
 
A.2 Instalatii de iluminat 
 
Iluminatul parcajului se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente, etanse, antivandal montate aparent pe calea 
de rulare, paralele cu directia de mers, realizandu-se un iluminat de minim 75 luxi la nivelul pardoselii. Iluminatul va 
fi prevazut cu senzori de miscare montati pe calea de rulare. In plus va exista un sistem de iluminare de siguranta 
cu functionare permanenta de tip 2. 
 
 
A.3 Instalatii de curenti slabi 
 

-centrala de semnalizare incendiu CSI, sistem de detectie si avertizare contra incendiilor. Unitatea centrala 
a sistemului de detectie si alarmare incendiu (conform NP-17-02) este alimentata la tensiunea de 230V, 
50Hz din tabloul electric inainte de intrerupatorul general, fiind singurul consumator pe circuit. Conform NP 
118/ 2-2002 sursa de alimentare de rezerva a sistemului va asigura autonomia in functionare a instalatiei 
pe o durata de 48 de ore in conditii normale plus 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu; 
 
- sistem de supraveghere video CCTV compus din sistemul de inregistrare video digitalaDVR, monitoare 
color, o serie de camere video color amplasate in locurile care necesita supraveghere, UPS; 
- sistem de management al parcajului. 

 
B. Terasa cu dotari sportive 
 
Proiectul de instalatii electrice va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari : 

• Alimentarea cu energie electrica de racordare la tabloul electric general; 
• Instalatii de curenti slabi; 
• Instalatii de iluminat; 
• Instalatii de prize; 
• Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere. 
 

B.1 Alimentarea cu energie electrica 
 
Alimentarea cu energie electrica a terasei si vestiarelor se va realiza din cadrul unui tablou electric TE.Acesta va fi 
amplasat langa vestiare si va fi alimentat prin intermediul unui cablu tip CYY-F 4x35 mmp. Tensiunea de 
alimentare este de 400/230V-50Hz , puterea instalata totala fiind de 45 kW. Tinand cont de coeficientul de 
simultaneitate (0,91) puterea absorbita va fi de 41 kW. Toate circuitele electrice de lumina vor fi protejate cu 
sigurante automate de 10A sau 16A, in functie de puterea fiecarui circuit, si montate in tabloul electric. Pentru 
protectia circuitelor de prize vor fi folosite disjunctoare diferentiale de curent rezidual 30mA. 
Tabloul electric se vor realiza în constructie metalica etansa (IP 54), montat în nişa. La tablou se vor utiliza numai 
aparate omologate şi certificate în conformitate cu specificaţiile aparatului, prevăzute în proiect. 
Distanţa de siguranţă în aer dintre părţile (componentele) sub tensiune neizolate ale tabloului, trebuie să fie de 
minim 50mm până la elementul de construcţie. 
Aparatele de protecţie, cele de comandă, separatoarele, elementele de conexiuni (de legături), circuitele de intrare 
şi de ieşire din tabloul de distribuţie, sunt aranjate vizibil, pentru a fi mai uşor identificate în cazul reparaţiilor sau 
verificărilor. 
Tabloul este etichetat şi verificat de către furnizorul angajat de Beneficiar, care va da şi certificatul de garanţie 
pentru tabloul respectiv. 
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B.2 Instalatii de iluminat 
 
Iluminatul terasei se face cu corpuri de iluminat de tip proiector, cu sursa cu ioduri metalice, HPI 250W, HPI 400W 
igniter electronic. 
Iluminatul vestiarelor se face cu corpuri de iluminat echipate cu sursa fluorescenta 2x36W. 
Circuitele electrice de iluminat se vor realiza cu cabluri CYYF cu sectiunea 2,5 mm2 . 
 
B.3 Instalatii de prize 
 
Pozitia si numarul de prize au fost stabilite in functie de mobilarea spatiilor(vestiarelor).In fiecare vestiar se va 
prevedea cate un radiator electric. Apa calda menajera pentru grupurile sanitare va fi preparata cu ajutorul a 4 
boilere electrice, avand puterea de 3 KW fiecare. Boilerele vor fi prevazute cu o serpentina legata la panourile 
solare. 
Puterea instalata a unui circuit de prize este de 2kW. 
Circuitele electrice de prize se vor realiza cu cabluri CYYF cu sectiunea 2,5 mm2 . 
Prizele se vor monta in locurile indicate, cu exceptia celor de sub intrerupatoare sau comutatoare sau de sub 
corpurile de iluminat, care se vor monta pe aceeasi verticala cu acestea. 
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         CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUŢIE LUCRĂRI 
 

 
Art. 1. - Parti contractante 
 
In temeiul Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al H.G. nr. 925/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. 
.............  s-a incheiat prezentul contract de proiectare si executie, 
 
intre 

 
..............., cu sediul in ............, sector ........, Bucuresti, tel. ..............., ............, avand cont bancar 

................, deschis la .........., reprezentata prin .............., avand functia de .............. in calitate de ACHIZITOR, pe de 
o parte 

 
si 
 
S.C ................................... , cu sediul in ......................  , telefon .................  , inregistrata la Registrul 

Comertului sub nr....................  , Cod Unic de Inregistrare ...............  , cont bancar ................  deschis la ...........  , 
reprezentata prin............. , in functia de............. , in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte. 

 
Art. 2. - Definitii 
 
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

 
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale, respectiv actul juridic care reprezinta 

acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre .............., in calitate de "achizitor", si S.C. .............. , 
in calitate de "executant"; 

b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite si identificate in prezentul 
contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) lucrari - lucrarile aferente obiectivului de investitie: Intocmirea fazelor de proiectare PT +DE si executie 
lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,PARCARE SUPRATERANA SI TERENURI DE SPORT, 
STADIONUL NATIONAL”; 

e) servicii - serviciile de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, aferente obiectivului de 
investitie Intocmirea fazelor de proiectare PT +DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: 
,,PARCARE SUPRATERANA SI TERENURI DE SPORT, STADIONUL NATIONAL”; 

f) amplasamentul lucrarii  - locul in care executantul executa lucrarea; 
g) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in 

propunerea tehnica; 
        h) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana 
             diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care 
rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in cauza; 

         i)    durata contractului - intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti, potrivit legii,  
ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala 
sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate 
pe clauzele sale;  
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j) durata de executie  - interval de timp in care au loc operatiunile pe care le presupune indeplinirea contractului, 
astfel cum este aceasta prezentata in oferta si in contract, incluzand operatiunile preliminare si finale 
previzibile si imprevizibile;  
k) consultant  - reprezentantul achizitorului pentru urmarirea executiei lucrarilor;  
l) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;  
m) propunerea tehnica  - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de 
autoritatea contractanta ;  
n) propunerea financiara  - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de 
atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale ; 
o) rezilierea contractului - se intelege sanctiunea de drept civil care intervine in cazul in care oricare dintre parti 

nu isi indeplineste, in mod culpabil, obligatiile asumate prin contract si care consta in desfiintarea pe viitor a 
contractului de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior 
rezilierii ; 

p) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau 
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustiva ci enutiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara 
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 

r) zi - zi calendaristica; luna - luna calendaristica ; an - 365 de zile. 
 
Art. 3. – Interpretare 
 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 

3.3. - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 
 
 
Clauze obligatorii 

 
Art. 4. - Obiectul contractului 
 

4.1. - (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare pentru elaborarea documentatiei de proiectare – faza 
Proiect tehnic (PT) si detalii de executie, sa asigure asistenta tehnica  pe perioada executiei lucrarilor si, dupa caz, a 
remedierilor, sa execute, sa finalizeze si sa predea achizitorului lucrarile pentru obiectivul de investitii: ,,PARCARE 
SUPRATERANA SI TERENURI DE SPORT, STADIONUL NATIONAL” cod CPV 71322000-1, 45213312-3, 
45236100-1,45236110-4 ,45200000-9, 45310000-3 care fac obiectul prezentului contract, complet terminate, in 
conditiile de calitate prevazute de lege si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate 
prin prezentul contract.  

4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea lucrarilor si 
pentru prestarea serviciilor aferente de proiectare, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta 
tehnica care fac obiectul prezentului contract. 

 
Art. 5. - Documentele contractului 
 
5.1. - Documentele prezentului contract sunt: 

- caietul de sarcini; 
- propunerea tehnica si financiara; 
- anexele contractului: -  Anexa nr. 1: Grafic fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor; 
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     - Anexa nr. 2: Centralizatorul financiar al obiectelor; 
      - Anexa nr. 3: Deviz oferta al obiectului; 
      - Anexa nr. 4: Centralizatorul financiar lucrari; 

- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; 
- politele de asigurari solicitate conform art. 18 din prezentul contract; 
- Acord de Asociere (daca este cazul); 
- Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia 

(daca este cazul); 
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente pe perioada derularii contractului. 

5.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de 
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

 
Art. 6 - Pretul contractului 
 
6.1. - (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului pentru indeplinirea 

contractului, este de........lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de...........lei, reprezentand .... euro si este 
stabilit potrivit Anexei nr. 2 - Centralizator financiar al obiectelor, care face parte integranta din contract.  
(2) Valoarea efectiv platibila va fi decontata pe baza documentelor justificative aferente si a 
confirmarilor/certificarilor din partea reprezentantilor achizitorului. 

6.2. - (1) Pretul este ferm si neajustabil pe toata perioada de aplicabilitate a contractului, acesta 
reprezentand o suma globala fixa. 
(2) Tarifele in lei, fara TVA, aferente serviciilor de proiectare (proiect tehnic si detalii de executie) si asistenta 
tehnica din prezentul contract, prevazute in oferta executantului raman neschimbate pe durata de valabilitate a 
prezentului contract. 

 
Art. 7 - Durata contractului. Executia contractului 
 
7.1. - (1) Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii acestuia pana la epuizarea 

conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 
(2) Durata de derulare a prezentului contract este de ...........................  luni, din care: 

a) Servicii de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie -.................................... luni de la 
data emiterii ordinului de incepere pentru serviciile de proiectare, din care: 

b) Executie lucrari - .............. luni, de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarilor. 
(3) Ordinul de incepere pentru lucrari va fi emis in maxim ........ zile de la data obtinerii Autorizatiei de construire 

(obtinerea Autorizatiei este in sarcina executantului). 
(4) Asistenta tehnica se asigura pe toata perioada executiei lucrarilor si dupa caz a remedierilor. 
(5) Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor este de 24 luni calendaristice de la data semnarii Procesului 

Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
(6) Durata de executare a obligatiilor asumate de parti prin prezentul contract si/sau care le revin potrivit 

legii se prelungeste in caz de forta majora, potrivit art. 21.2. alin. (4) din contract, si in alte situatii 
neprevazute, pana la intrarea in normalitate, in conditiile legii, prin act aditional. Orice depasire a 
duratei de executie a contractului (daca este cazul, si/sau a actelor aditionale la acesta) datorita 
culpei executantului, subcontractantilor acestuia sau oricarei entitati pentru care acesta raspunde 
legal si/sau contractual, face operante prevederile art. 10 din contract referitoare la clauza penala in 
caz de intarziere, caz in care se va lua in considerare si orice alt prejudiciu conex sau rezultat implicit 
(cum sunt, de pilda, sume pe care achizitorul este nevoit sa le achite altor contractanti implicati in 
realizarea unor servicii sau lucrari ori in furnizarea unor bunuri relative la obiectivul prevazut la art.4 
din contract - experti, consultanti, autoritati etc.). 
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(7) Graficul fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor, prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul 
contract, va fi reactualizat, prin acordul partilor, ori de cate ori intervin probleme legate de asigurarea 
finantarii executiei lucrarilor de catre achizitor. Pe aceasta perioada partile renunta in mod expres la 
aplicarea prevederilor art. 10 - „Sanctiuni pentru neindeplinirea cuplabila a obligatiilor". 

 
 
Art. 8 - Obligatiile executantului 
 
8.1. - (1) Executantul este obligat sa execute, sa finalizeze si sa predea lucrarile, sa presteze 

serviciile de proiectare si operatiile accesorii ce fac obiectul contractului, precum si de a remedia 
viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in conditiile legii, ale contractului, caietului de 
sarcini, proiectului, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, la termenele prevazute 
potrivit Graficului fizic si valoric de executie al serviciilor si lucrarilor, prevazut in Anexa nr. 1 la 
contract; 

(2) Executantul este obligat sa elaboreze, prin personal autorizat, proiectul lucrarii in fazele prevazute la art. 7.1 
alin.(2), lit.a) - Proiect Tehnic si Detalii de Executie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa 
predea documentatiile de proiectare conform termenelor prevazute in contract si in Graficul fizic si valoric de 
executie al serviciilor si lucrarilor, prevazut in Anexa nr. 1 la contract. 

(3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract. 

8.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
(2) Executantul este obligat sa respecte termenele de executie a lucrarilor si de prestare a serviciilor de proiectare 
solicitate, conform operatiilor solicitate, in acest sens depunand toata diligenta pentru ca sa organizeze, sa 
conduca si sa controleze activitatea personalului afectat executarii prezentului contract. 

8.3. - (1) Executantul va preda achizitorului documentatia tehnica pentru fazele Proiect Tehnic 
si Detalii de Executie in 4 exemplare, pe suport hartie si un exemplar pe suport magnetic (CD), in 
conformitate cu solutiile tehnice avizate si aprobate anterior de achizitor in conditiile legii si/sau care 
ii revin potrivit legii, contractului, caietului de sarcini si/sau documentatiei de atribuire, in conditiile calitative si 
cantitative prevazute in acestea. 
(2) In cazul in care aceasta obligatie nu este indeplinita direct de executant, ci este indeplinita de un proiectant 
autorizat in calitate de subcontractant sau asociat, executantul raspunde direct in fata achizitorului de elaborarea si 
predarea documentatiilor aferente proiectului tehnic si detaliilor de executie ale lucrarilor contractate. Documentatia 
tehnica trebuie sa fie verificata, avizata si aprobata potrivit prevederilor legale, in conformitate cu normele tehnice, 
continutul proiectului (piesele scrise si desenate), prin verificatori de specialitate, potrivit H.G. nr. 925/1995 pentru 
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a 
constructiilor. 

8.4. - (1) Executantul este obligat sa garanteze lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, in conditiile 
prevazute in prezentul contract si in documentatia de atribuire. Durata de garantie acordata se mentioneaza in 
orice document relevant precum si in procesul verbal de receptie al lucrarilor, dar cel putin in procesul verbal de la 
terminarea lucrarilor. Durata de garantie se prelungeste de drept cu perioadele in care executantul aduce 
completarile si/sau remedierile necesare potrivit art. 8.5. alin. (1); 
(2) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in 
contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula 
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract. 

8.5. - (1) Executantul este obligat sa remedieze si sa completeze, pe toata durata de garantie a lucrarilor 
prevazuta la art. 7.1. alin. (5), fara costuri suplimentare pentru achizitor, in termenul stabilit de comisia de receptie 
la terminarea lucrarilor, toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitatile lucrarilor executate, in raport de lege, 
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contract, proiect si caietul de sarcini. Pentru remedierile efectuate, executantul este obligat sa acorde o perioada 
de garantie egala cu cea prevazuta la art. 7.1. alin. (5), socotita de la data incheierii procesului-verbal de 
constatare a efectuarii remedierilor si/sau completarilor respective, in privinta restului neafectat, urmand sa opereze 
perioada de garantie initiala, in conditiile art. 7.1. alin (5). 
(2) In cazul in care executantul nu executa remedierile si/sau completarile necesare, achizitorul este indreptatit sa 
angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de 
catre achizitor de la executant sau vor fi retinute din sumele cuvenite acestuia. 

8.6. - (1) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca 
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. Incercarile de 
calitate se efecteaza numai de catre laboratoare autorizate in conditiile legii. 

(2) Executantul, prin personal autorizat (proiectantul care urmeaza sa presteze serviciile ce fac obiectul 
prezentului contract) este obligat sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie datorate culpei 
proprii, la lucrarile (constructiile) la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si sa 
urmareasca aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa aprobarea acestora de catre achizitor si specialisti 
verificatori de proiecte atestati. 

(3) Executantul este obligat sa informeze, de indata, conducerea achizitorului si celelalte entitati implicate 
despre evenimentele ce intervin in activitatea aferenta executarii prezentului contract si sa tina evidenta acestora; 
in acest sens, executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii data inceperii efective a 
lucrarilor. 

8.7. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia: 

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

ii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
(2) Executantul va raspunde pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor 
care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii 
procesului-verbal de receptie a acesteia. 

8.8. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 
Pentru verificarea trasării de către executant, acesta are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, 
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

8.9. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 
mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

• reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite 
pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

• daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 
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8.10. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va 
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce 
va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică cu sau care se află pe 
traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul 
are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul 
şantierului. 

8.11. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 
echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada 
de garanţie. 

8.12. - (1) Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai 
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze vestigiile, obiectele de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării, fosilele, monedele sau obiectele de valoare, iar imediat dupa descoperirea 
si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre acesta descperire si de a indeplini dispozitiile primite 
de la achizitor privind indepartarea acestora. 
(2) Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la alin. (1), de 
a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice. 

8.13. - (1) Executantul este obligat sa raspunda pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite in 
perioada de garantie a lucrarii precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
investitiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea proiectelor si detaliilor de 
executie aferente executiei lucrarii, in vigoare la data realizarii ei. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, 
depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru 
verificarea lucrarilor ascunse. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 
aprobarea achizitorului. 

8.14. - Executantul este obligat ca in termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere pentru 
proiectare, respectiv pentru executia lucrarilor, sa faca dovada existentei asigurarii pentru riscuri profesionale in 
executarea prezentului contract ale personalului propriu (personal cheie din proiectare, respectiv executie). 
Executantul are obligatia de a prezenta, in original, ori de cate ori achizitorul o cere, polita/contractul de asigurare si 
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

8.15. - Executantul, prin personal autorizat (proiectantul care urmeaza sa presteze serviciile ce fac obiectul 
prezentului contract) este obligat sa participe la receptia la terminarea lucrarilor contractate si executate la 
obiectivul prevazut la Art. 4 din contract si la receptia finala, in conformitate cu prevederile H.G.273/1994 privind 
aprobarea Regulamentului de Recepţie a Lucrarilor de Construcţii si Instalaţii aferente acestora, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si/sau ale celorlalte reglementari in vigoare la data respectiva, intocmind si prezentand in 
fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei. 
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8.16. - Executantul este obligat sa relationeze, in scris, cu toate entitatile (achizitor, consultanti, experti etc.) 
implicate in realizarea lucrarilor contractate aferente obiectivului prevazut la Art. 4 din contract, in vederea optimei 
efectuari a acestora. Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in 
vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum si de catre persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 

8.17. - Solutia tehnica proiectata la fazele Proiect Tehnic (P.T.) si Detalii de Executie (D.D.E.)  va fi 
conform documentatiei faza Studiu de Fezabilitate (S.F.) care are la baza: 

- studiul de trafic 
- studiile topografice 
- studiul geotehnic 
8.18. - Documentatia tehnica (P.T. si D.D.E.) se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in conditiile legii. 
8.19. - La realizarea proiectului tehnic pentru mutarea si protejarea instalatiilor si utilitatilor se va tine cont atat 

de documentatia realizata in faza studiu de fezabilitate revizuit cat si de solicitarile formulate in cadrul avizelor 
obtinute de la proprietarii de retea.  
8.20. - Executantul, la faza P.T. si D.D.E. va verifica traseele retelelor edilitare de la faza S.F. si acolo unde este 
cazul le va readapta obligatoriu cu corelarea celor stipulate in avizele si acordurile obtinute pentru faza S.F.. 
Costurile suplimentare rezultate din nerespectarea solicitarilor formulate in cadrul avizelor obtinute de la proprietarii 
de retea vor fi suportate in totalitate de catre executant. 

8.21. - (1) Obtinerea Autorizatiei de Construire, precum si avizele si acordurile necesare obtinerii acesteia se 
vor solutiona de executant la faza P.T. si D.D.E.. 
(2) Toate avizele si acordurile stipulate in Certificatul de Urbanism si conditionarile detinatorilor de retele se obtin 
prin grija executantului la faza P.T. si D.D.E., iar taxele se suporta de catre acesta, urmand a fi decontate de 
achizitor. 

8.22. - (1) Executantul are obligatia sa refaca proiectul - in tot si in parte - fara costuri suplimentare pentru 
achizitor, in cazul in care achizitorul constata - oricand pe durata executarii investitiei prevazute la Art.4 din contract 
- neconformitatea cu normele legale si/sau tehnice aplicabile, in termen de 10 zile de la data sesizarii de catre 
acesta a executantului prin orice modalitate verificabila. In acest sens, executantul va suporta toate costurile 
suplimentare pe care le implica modificarea proiectului, inclusiv in ceea ce priveste efectele asupra lucrarii de 
construire (lucrarea principala), aferenta obiectivului la care se refera proiectul si care se executa in baza 
proiectului furnizat. 
(2) Executantul are obligatia sa suporte contravaloarea lucrarilor si serviciilor suplimentare necesare realizarii 
obiectivului, daca aceste lucrari nu au fost prevazute in documentatia tehnica intocmita de proiectantul care 
urmeaza sa presteze serviciile ce fac obiectul acestui contract. 

8.23. - (1) Executantul va participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si va participa la 
receptia lucrarilor executate, precum si la toate intrunirile si convocarile dedicate ale entitatilor 
implicate in realizarea obiectivului pentru care se intocmeste proiectul; 

(2) Executantul va asigura asistenta tehnica prin personal autorizat, pe toata perioada de executie a lucrarilor 
si dupa caz a remedierilor, colaborand in acest sens cu toate entitatile implicate; 

(3) Executanul va informa, de indata, conducerea achizitorului si celelalte entitati implicate despre 
evenimentele privind activitatea aferenta executarii prezentului contract si va tine evidenta acestora. 

(4) Executanul va intocmi planul de securitate si sanatate, tinand seama de lucrarile si activitatile care se 
desfasoara in cadrul santierului. 

(5) Executantul este obligat sa indeplineasca orice alte obligatii care ii revin potrivit legii, contractului si 
documentatiei de atribuire. 

8.24. - Pe parcursul derularii contractului executantul are obligatia de a solicita acceptul 
achizitorului in cazul in care face modificari privind personalul de specialitate, cadre de conducere si 
persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului astfel cum a fost precizat initial in oferta 
(propunerea tehnica) conform cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire. In acest sens va 
notifica achizitorului orice solicitare. 
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Art. 9 - Obligatiile achizitorului 
 
9.1. - Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si a lucrarilor 

executate, in baza facturilor emise de catre executant, in conditiile Art. 16 - "Modalitati de plata si 
recuperare a creantelor de la executant". 

9.2. - Achizitorul are obligatia de a asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii pe tot 
parcursul lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice. 

9.3. - Achizitorul are obligatia sa anunte executantul, in timp util, in legatura cu toate modificarile survenite 
fata de prevederile Graficului fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor (Anexa nr. 1 la contract) si care ar 
necesita schimbari in ceea ce priveste executarea lucrarilor contractate/serviciilor prestate. Achizitorul este pe 
deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului. 

9.4. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului. 

9.5. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în 
imediata apropiere a terenului. Achizitorul este obligat sa predea amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini, cel 
tarziu la data emiterii ordinului de incepere al lucrarii. 

9.6. - Achizitorul are obligatia de a organiza receptia la terminarea lucrarilor contractate si executate la 
obiectivul prevazut la Art. 4 din contract, precum si receptia finala a acestora la expirarea perioadei de garantie a 
lucrarilor, asa cum este stipulat la Art. 15 din prezentul contract, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994, 
cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau a celorlalte reglementari in vigoare la data respectiva. 

9.7. - Achizitorul va furniza executantului toate informatiile care sunt sau pot fi relevante pentru indeplinirea 
serviciilor si executia lucrarilor solicitate.Toate aceste informatii si rapoarte rezultate ca urmare a folosirii 
informatiilor nu vor putea fi utilizate de executant pentru alte scopuri, fara aprobarea scrisa, prealabila a 
achizitorului. 

9.8. - Achizitorul are obligatia de a indeplini orice alte obligatii ce ii revin conform legii si contractului. 
 
Art. 10 - Sancţiuni pentru neindeplinirea cuplabila a obligatiilor 
 

10.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul va calcula si factura, ca penalitati, o suma echivalenta 0,05% pentru 
fiecare zi de intarziere din pretul contractului pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.  

10.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 zile de la expirarea perioadei 
prevazute la art. 16.2, atunci executantul va calcula penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere 
din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

10.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese. 

10.4. - Prezentul contract se reziliaza de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a 
executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea 
vreunei formalitati prealabile daca: 

a) executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare, se emite ordinul de executie impotriva lui, 
intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital; 

b) executantul nu isi indeplineste obligatiile de prestare a serviciilor si/sau de executare a lucrarilor conform 
Graficului fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor (Anexa nr. 1 la contract), in termen de 30 zile 
de la expirarea termenelor prevazute in acest grafic si achizitorul nu transmite notificare scrisa 
executantului, in acest termen, ca poate continua executia lucrarilor cu calculul de penalitati prevazut la art. 
10.1.. 

d) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare 
judecatoreasca definitiva; 
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e) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care 
achizitorul il poate justifica; 

f) in caz de neexecutare culpabila din vina executantului, atunci cand cuantumul penalitatilor de intarziere este 
mai mare de 10% din pretul contractului, achizitorul este indreptatit sa considere contractul desfiintat de 
drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a executantului, fara incuviintarea vreunei instante 
judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In acesta 
situatie, executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera 
indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze; 

g) executantul cesioneaza drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara acceptul achizitorului; 
h) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt 
inregistrate intr-un act aditional la contractul de executie. 
10.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 10.4 se va notifica in scris partii contractante 

(executantului) cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei in care contractul se reziliaza de drept. 
10.6. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de plata 

prevazute in contract, inclusiv plata lucrarilor executate/serviciilor prestate si receptionate pana in acel 
moment. 

10.7. - In cazul rezilierii contractului din vina executantului, achizitorul va stabili daunele pe care trebuie sa le 
suporte executantul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care achizitorul le are fata de acesta la 
data intreruperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor. 
10.8.- In cazul in care nu se pot aplica prevederile mentionate la art. 10.7, recuperarea daunelor se va face 

cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la aceasta data. 
10.9. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 30 de zile 

de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar 
fi contrara interesului public. 

10.10. - In cazul prevazut art.10.9, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 

 
Clauze specifice  
 

Art. 11 - Garantia de buna executie a contractului 
 
11.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga 

perioada de derularea a acestuia, in termen de 7 zile de la data semnarii acestuia.  Garantia de buna executie se 
constituie de catre executant in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada 
convenita a contractului. 

(2) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea 
prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului precum si in 
cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor/prestarea serviciilor prevazute la Art. 4 din contract, din 
vina executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este 
mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este obligat sa il despagubesca pe 
achizitor integral si intocmai. 

(3) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce executantul a facut dovada 
constituirii garantiei de buna executie. 
11.2. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 7% din pretul 

contractului, fara TVA si va fi consituita in lei, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea 
achizitorului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract 

11.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita 
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 



 71 

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna 
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile 
care nu au fost respectate. 

11.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face dupa cum urmeaza: 
a) 70% din valoarea garantiei de buna executie in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca in acesta nu sunt inscrise remedieri si/sau completari de nici un fel si riscul 
existentei unor vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garantiei de buna executie, in termen de 14 zile de la expirarea duratei de garantie a 
lucrarilor executate, pe baza procesului - verbal de receptie finala. 
 

Art. 12 - începerea si executia lucrarilor si/sau prestarea serviciilor 
 
12.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii efective a 
executiei lucrărilor. 

12.2. - (1) Lucrările/serviciile trebuie să se deruleze conform Graficului fizic si valoric de 
executie a serviciilor si lucrarilor (Anexa 1 la prezentul contract) şi să fie terminate la data stabilită. 
Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 
(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 
obligatiile prevăzute la art. 8.1 alin. (3), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care 
activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia 
contractul. 

12.3. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi 
anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este 
cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
             12.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă 
vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste 
cheltuieli. 
12.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori survin lucrări ascunse, inclusiv la 

finanlizarea fundaţiilor, in vederea examinarii si masurarii acestora. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 

documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
Art. 13 - Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
 
13.1. - În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
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ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 
încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de 
execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice 
prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

 
Art. 14 - Finalizarea lucrărilor 
 

14.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin Graficul fizic si valoric de executie a serviciilor si lucrarilor (Anexa nr. 1 la contract), trebuie 
finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

14.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia 
dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau 
deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca 
comisia de recepţie. 

14.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările 
făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

14.4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, in 
conformitate ce prevederile Anexei 5, punctul 2 din Hotararea 273/14 iunie 1994 privind aprobarea 
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalarii aferente acestora, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 

 
Art. 15 - Receptia si perioada de garanţie acordată lucrărilor 
 

15.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul oricare parte dintre acestea, prevazute prin Graficul fizic si 
valoric de executie al serviciilor si lucrarilor, trebuie finalizate in conformitate cu respectarea termenelor 
stabilite. 

15.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite 
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate, confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia 
daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau 
deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa 
constatarea remedierii tuturor deficientelor si lipsurilor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca 
comisia de receptie. 
(3) La cererea comisiei de receptie, executantul are obligatia de a efectua masuratori in vederea receptiei la 
terminarea lucrarilor si la receptia finala, astfel incat sa se poata constata ca lucrarile corespund standardelor 
impuse prin normele si standardele in vigoare (ex: masuratori de planeitate, rugozitate si capacitate portanta, etc.). 
             15.3. - Perioada garantiei de buna executie acordata lucrarilor este de 36 luni, de la data semnarii de catre 
achizitor a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Perioada de garanţie decurge de la data 
recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 

15.4. - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor constructiilor 
şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, 
în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
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i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi 
a lucrărilor; sau 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta 
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 

15.5. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art. 14.2 alin.(2), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile 
aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele 
cuvenite acestuia. 

 
Art. 16 - Modalitati de plata si recuperare a creantelor de la executant 
 
16.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data 

confirmarii primirii facturii la sediul achizitorului.  
(2) Decontarea se va face pe baza facturii emise de executant, insotita de certificatul de lucrari aferent acesteia, 
semnat si stampilat de executant si insusit, semnat si stampilat de reprezentantul beneficiarului pe santier 
(consultant). Factura si certificatul de lucrari aferent acesteia se comunica achizitorului prin posta, cu confirmare de 
primire, sau prin delegat direct la sediul mentionat la art. 1 din contract. 
In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal sau 
stampila aplicata de registratura achizitorului pe document. 
Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare 
acesteia. Plata lucrarilor executate/serviciilor prestate se va efectua in lei. 

16.2. - Daca achizitorul nu onoreaza factura in termen de 45 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 
16.1. alin. (1), si fara a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile art. 10.3, acesta din urma 
are dreptul de a diminua ritmul executarii lucrarilor/prestarii serviciilor, avizandu-l pe achizitor, in legatura 
cu aceasta. Dupa ce achizitorul onoreaza factura, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mult 24 
de ore. 

16.3. - Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se obliga sa 
restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. 

16.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a 
facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul sesizeaza executantul 
despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen de 20 zile de la primirea facturii. 
Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre achizitorul a noilor facturi prezentate de catre 
executant completate cu date corecte, potrivit legii si contractului. 

            16.5. – Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar executantul sa solicite, plati in avans. 
16.6. - Executantul va restitui orice sume cuvenite achizitorului si care i-au fost platite in plus faţa de 

valoarea finala certificata, in 45 de zile de la primirea unei cereri in acest sens. 
16.7. - Daca executantul nu va face plata in termenul limita de mai sus, achizitorul va aplica penalitati 

reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
16.8. - Sumele care trebuie restituite achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate 

executantului. In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre achizitor, achizitorul este 
indreptatit sa treaca la executarea Garantiei Bancare de Buna Executie. 
 

Art. 17 - Ajustarea pretului contractului 
 
17.1. - Pentru lucrările, serviciile prestate si/sau lucrarile executate, plăţile datorate de achizitor 

executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
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17.2. - Pretul este ferm si neajustabil pe toata perioada de aplicabilitate a contractului, acesta 
reprezentand o suma globala fixa. 

17.3. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului. 
 

Art. 18 – Asigurări 
 
18.1. - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 

toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze 
lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

18.2. - Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. 
18.3. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele 

de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
18.4. - Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare 
şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

18.5. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, 
în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestuia. 

 
Art. 19 – Subcontractanti 
 
19.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza peste 10% din contract, de a incheia 

contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
Executantul nu poate subcontracta mai mult de 30% din contract. 

19.2. - (1) Executantul 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. 

19.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 
lor din contract. 

19.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi 
notificată achizitorului. 

 
20. Cesiunea 
 
20.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 

fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract. 
 
Art. 21 - Forta majora 
 
21.1. - (1) Forta majora, definita potrivit legii si prezentului contract, apara de raspundere 

partea care o invoca, prin aducerea acesteia la cunostinta celelaltei parti contractante, in mod complet, 
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in cel mult 3 (trei) zile de la data consumarii evenimentului de forta majora, prin orice modalitate 
scriptica verificabila. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
(2) Dovada producerii evenimentului de forta majora revine partii care o invoca, intr-un interval de cel mult 10 
(zece) zile calculate de la data consumarii acestuia si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea 
competenta, potrivit legii. Neindeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a evenimentului de forta 
majora in termenul si conditiile stabilite la acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere. 
(3) Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior partile sunt obligate sa depuna toate diligentele 
necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de evenimentul respectiv. 

21.2. - (1) Forta majora - in intelesul prezentului contract - este acel eveniment exterior, 
independent de vointa vreuneia dintre partile contractante, intervenit dupa intrarea in vigoare a 
prezentului contract, absolut imprevizibil si insurmontabil, ale carui efecte fie fac imposibila 
executarea contractului fara afectarea elementelor esentiale ale acestuia, fie fac ca obligatiile uneia 
dintre parti sau ale ambelor parti contractante sa devina deosebit de impovaratoare in raport de 
conditiile initial convenite. 
(2) Sunt astfel de evenimente, exemplificativ: cutremurele, inundatiile, alunecarile masive de teren, starea de 
urgenta, de asediu sau de razboi oficial declarate, alte evenimente care indeplinesc conditiile de forta majora astfel 
cum sunt definite de prezentul contract sau de lege. 
(3) Nu sunt astfel de evenimente, exemplificativ: grevele de orice gen, legale sau nelegale, reorganizarea sau 
falimentul partii contractante. 
(4) Daca evenimentul de forta majora se produce pe o durata mai mare de 30 zile, contractul inceteaza de drept, 
partile datorandu-si reciproc numai obligatiile executate anterior intervenirii acestui eveniment. In cazul in care 
durata evenimentului este mai mica sau egala cu 30 zile, durata contractului se prelungeste de drept cu aceasta 
perioada, fara a afecta celelalte elemente ale acestuia si fara a fi necesara vreo formalitate in acest sens. 

 
Art. 22 - Solutionarea litigiilor 
 
22.1. - Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului contract privitor la intelesul, intinderea si/sau 

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

22.2. - Daca in decurs de 15 zile de la convocarea facuta de catre oricare dintre parti nu se ajunge la o 
solutie agreata de ambele parti sau una dintre parti nu se prezinta la locul si data stabilite, partea interesata se 
poate adresa instantei judecatoresti competente de drept comun, din Romania, in vederea solutionarii litigiului. 

22.3. - Procedura de solutionare pe cale amiabila a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, 
intr-un act scris, semnat de ambele parti contractante. In masura in care se ajunge, printr-o astfel de procedura, la 
un rezultat agreat de ambele parti, actul va face parte integranta din contract, ca exprimand vointa contractuala a 
partilor. 

 
Art. 23 - încetarea contractului, suspendarea si nulitatea contractului 
 

23.1. - Prezentul contract inceteaza de plin drept: 
a) prin acordul de vointa al Partilor contractante; 
b) prin realizarea obiectului contractului; 
c) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al proiectului pentru care se 

executa lucrarile care fac obiectul contractului; 
d) in cazul in care achizitorul notifica executantul cu privire la epuizarea sau sistarea resurselor 

financiare alocate prin buget, cu 30 de zile inainte de aparitia acestor situatii. 
23.2. - Suspendarea prezentului contract intervine: 

a) in cazurile de forta majora, pe intreaga durata a evenimentului de forta majora, cu aplicarea 
prevederilor Art. 21; 
b) in cazurile in care Partile invoca exceptia de neexecutare a acestuia; 
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c) in cazul in care achizitorul notifica executantul cu privire la epuizarea sau sistarea resurselor 
financiare alocate prin bugetul companiei, contractul se suspenda pe o perioada de cel mult 6 luni. 
Daca lipsa fondurilor este identificata si la expirarea termenului de 6 luni, contractul inceteaza de plin 
drept cu notificarea prealabila a executantului. Executantul este indreptatit la plata lucrarilor executate 
pana la data incetarii de drept a acestuia. 

23.3. - Nulitati: daca o clauza din contract este declarata nula printr-o hotarare judecatoreasca 
definitiva si irevocabila, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. 
Partile, de comun acord, convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita cu alta clauza care sa 
corespunda cat mai bine spiritului contractului. 

 
Art. 24 - Securitate si sanatate in munca 

 
24.1. - Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor 

si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, 
instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor 
care desfasoara activitati pentru executant (subcontractanti) sau lucratori independenti, in conformitate cu 
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii 
contractului. 

24.2. - In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de executant, subcontractanti sau lucratorii independenti, care desfasoara activitati pentru executant, 
acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, sau incidentul periculos, conform prevederilor 
legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs. Cercetarea 
evenimentelor se va efectua conform Legii nr. 319/2006. 

24.3. - Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori. 
24.4. - Executantul, in cadrul serviciilor de proiectare, va elabora planul de securitate si sanatate 

(document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea 
in timpul desfasurarii activitatilor pe santier), care va face parte din proiectul lucrarii. 
 

Art. 25 - Conflict de interese 
 
25.1. - Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, 

persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor 
depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la 
incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala. 

 
Art. 26 - Amendamente 
 
26.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora, altele decat modificarea preturilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 

 
Art. 27 - Limba care guvernează contractul 
 
27.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana. 
 
Art. 28 – Comunicari 
 
28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transmisa in scris si numai la sediul partii, astfel cum este acesta prezentat la Art.1, mai 
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putin in cazurile derogatorii si in conditiile expres prevazute de parti. Sediul achizitorului se considera 
locatia administrativa. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

(3) Orice document emis in legatura cu prezentul contract trebuie sa poarte semnaturi valabile si, dupa caz, 
stampilele de reprezentare ale partilor. 

28.2. - Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmarii in scris a primirii comunicarii, intr-un termen rezonabil functie de imprejurari, 
dar nu mai tarziu de 15 zile de la data transmiterii primei forme de comunicare. Comunicarile 
referitoare la modul operativ de executare a lucrarilor/prestare a serviciilor se pot realiza si numai 
prin telefon. 

 
Art. 29 - Legea aplicabila contractului 
 
29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 
Prezentul contract a fost incheiat la sediul achizitorului, in data de ...................................................., in 4 

(patru) exemplare originale, ambele avand aceeasi putere probatorie intre parti, unul pentru achizitor si unul pentru 
executant. 

 
 
 

ACHIZITOR EXECUTANT 
 

MUNICIPIUL BUCURESTI 
 

 
 
 


