
 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

Aprobat 
         Rector, 
         Prof. Univ. Dr. Ioan Talpos 
 
 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
 
Titlul proiectului: 
 Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si obiecte de 

inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 
 

Cod CPV – aferent procedurii: 

71242000-6 Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor;  
45214600-6 Construcţie de centre de cercetare 
38000000-5 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor);  
30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer;  
39150000-8 Diverse tipuri de mobilier si de echipament;  
 
 
Procedura de atribuire: licitatie deschisa 
 
 
Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut 
 
Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(P.O.S. – C.C.E.) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 
 

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timisoara 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

CUPRINS: 
 
 
 
Sectiunea a I-a: Calendarul preconizat al procedurii de atribuire 
Sectiunea a II-a:   Fisa de date a achizitiei 
Sectiunea a III-a: Caietul de sarcini (informatii generale) 
Sectiunea a IV-a: Clauze contractuale obligatorii 
Sectiunea a V-a: Formulare si modele 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

Sectiunea I 
 

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

Nr. Crt. Pasi de urmat Data previzionata 

1.  

Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: 
a) identificarea procedurii in programul anual al 
achizitiilor publice; 
b) intocmirea documentatiei de atribuire; 
c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii 
contractului; 

11.01.2011 

2.  Transmiterea anuntului de participare 13.01.2011 
3.  Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 20.01.2011 
4.  Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire 01.03.2011, ora 14 

5.  
Raspunsul la clarificarile privind documentatia de 
atribuire 

02.03.2011 

6.  Data limita de depunere a ofertelor 09.03.2011, ora 14 

7.  
Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de 
deschidere 

10.03.2011, ora 10 

8.  Verificarea cerintelor minime de calificare 10.03.2011 

9.  
Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de 
ofertanti 

11.03.2011 

10.  Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari 16.03.2011 
11.  Stabilirea operatorilor economici calificati 16.03.2011 
12.  Verificarea ofertelor 17.03.2011 
13.  Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate 17.03.2011 
14.  Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari 22.03.2011 

15.  
Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme precum si 
a celor admisibile 

22.03.2011 

16.  
Stabilire oferta castigatoare sau, dupa caz, anularea 
procedurii 

23.03.2011 

17.  Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 23.03.2011 
18.  Semnare contract 05.04.2011 

19.  Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire 
Max. 48 zile de la semnarea 

contractului 
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Sectiunea a II-a 
 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 
I. a. Autoritatea contractanta 
Denumire: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 
 Adresa: Judetul Timis 
 Localitate, Adresa: bd. Vasile Pârvan, nr. 
4, jud. Timiş 

 Cod postal: 300223  Tara: Romania 

Persoane de contact:   Telefon: 0256/592325 
 E-mail:   Fax: 0256/592381 
 Adresa autoritatii contractante: localitatea Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4, jud. Timiş 
 
I. b.  Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante 
□ ministere ori alte autoritati publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agentii nationale 
□ autoritati locale  
IxI alte institutii guvernate de legea publica 
□ institutie europeana/organizatie 
internationala 
□ altele (specificati)   

□ servicii generale ale administratiilor publice 
□ aparare 
□ ordine publica/siguranta nationala 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sanatate 
□ constructii si amenajarea teritoriului 
□ protectie sociala 
□ cultura, religie si activitati recreative 
IxI educatie 
□ activitati relevante 
□ energie 
□ apa 
□ posta 
□ transport 
□ altele: administratie publica  

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante   
DA   □;                   NU IxI; 
Alte informatii  si/ sau clarificari pot fi obtinute:  
telefon si fax mentionate la punctul I. a) 
In baza art. 60 alin.2 OUG 34/2006, corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii 
economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului, se va face in scris, 
obligatoriu prin fax sau optional prin Posta Romana sau curierat. 
In baza art. 62 alin 2 OUG 34/2006, confirmarea de primire din partea operatorilor economici 
este obligatorie si se va face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii contractante, 
prin retransmiterea in maximum 24 de ore a paginii nr.1 primite, cu numar de inregistrare de 
intrare de la operatorul economic. 
Ofertantului i se permite sa studieze la sediul autoritatii contractante documentatiile tehnice si 
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sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei precum si asigurarea 
unui exemplar al documentatiilor tehnice in format electronic (CD) . 
           Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 01.03.2011, ora 14 
           Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 02.03.2011 
 
I.c. Cai de atac 
Eventualele contestatii se pot 
depune la: 
 

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor împotriva 
actelor emise de autoritatea contractantă.  
 - Curtea de Apel Timisoara impotriva deciziilor emise de CNSC 

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa: Strada Stravopoleos nr.6 , Sector 3 
Localitatea:  Bucuresti Cod postal: 030084 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 040-21- 310.46.41 
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax:  040- 21-310.46.42 
Denumirea instantei competente: Curtea de Apel Timisoara 
Adresa: Piata Tepes Voda nr. 2 
Localitate: Timisoara, jud Timis        Cod postal: 300055 
E-mail: luminita.crisan@just.ro Telefon: 0256494650 
Adresa internet: www.just.ro  Fax:  0256498092 
Termenul de depunere al contestaţiei este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la 
cunostinta de catre contestator despre actul pe care il considera nelegal. 
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac: Universitatea de 
Vest din Timisoara, Departamentul Achizitii Publice – D-na Brihan Monica, localitatea 
Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4, jud. Timiş, la numarul de telefon: 0723.639.536  sau la 
numerele de telefon: 0740.164.934, 0257.281.198, 0257.281.199 
 
I.d. Sursa de finantare: 
Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi 
atribuit:  

Dupa caz, proiect/program 
finantat din fonduri comunitare             

Valoarea estimata a contractului:  29.188.666 lei + 
TVA 
a) Valoarea estimata a contractului pentru serviciul de 
proiectare si inginerie este de 574.300 lei + TVA; 
b) Valoarea estimata a contractului pentru lucrarile de  
constructii si instalatii este de 8.862.920 lei + TVA; 
 c) Valoarea estimata a contractului de furnizare de dotari 
(mijloace fixe si obiecte de inventar) este de 
19.751.446 lei + TVA; 
Plata contractului pentru serviciul de proiectare si 
inginerie se va realiza integral in termen de maxim 90 
de zile de la data emiterii facturii in conformitate cu 

DA  IxI ; NU   I_I 
Programul operational 
„Cresterea Competitivitatii 
Economice” (POS CCE) – AXA 
II, Operatiunea 2.2.1. in baza 
contractului de finantare nr. 260 din 
28.09.2010 
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prevederile art. 7 din Contractul de finantare nr. 
260/28.09.2010 dupa depunerea documentelor 
justificative, vizate de autoritatea contractanta si 
aprobarea  acestora de catre ANCŞ (Autoritatea 
Nationala pentru Cercetare Ştiintifica), pe baza facturii 
emise de catre furnizor, care va avea atasata o copie 
certificata de pe procesul verbal de predare primire 
proiect. 
Plata contractului  pentru lucrarile de  constructii si 
instalatii se va realiza partial in termen de maxim 90 de 
zile de la data emiterii facturii in conformitate cu 
prevederile art. 7 din Contractul de finantare nr. 
260/28.09.2010 dupa depunerea documentelor 
justificative, vizate de autoritatea contractanta si 
aprobarea  acestora de catre ANCŞ (Autoritatea 
Nationala pentru Cercetare Ştiintifica), pe baza facturii 
emise de catre furnizor, care va avea atasata o copie 
certificata de pe  procesul verbal pe faze determinate 
avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii. 
Plata contractului pentru furnizarea de dotari (mijloace 
fixe si obiecte de inventar) se va realiza partial in 
termen de maxim 90 de zile de la data emiterii facturii in 
conformitate cu prevederile art. 7 din Contractul de 
finantare nr. 260/28.09.2010 dupa depunerea 
documentelor justificative, vizate de autoritatea 
contractanta si aprobarea  acestora de catre ANCŞ 
(Autoritatea Nationala pentru Cercetare Ştiintifica), pe 
baza facturii emise de catre furnizor, care va avea atasata 
o copie certificata de pe procesul verbal de predare -
primire a produsului/procesul verbal de punere in 
functiune. 
In eventualitatea in care facturile vor cuprinde sume 
cumulate (pentru proiectare si inginerie, constructii si 
intalatii si dotari) decontarea facturilor se va realiza cu 
respectarea conditiilor impuse pentru fiecare 
componenta (servicii, lucrari, furnizare). 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: ,,Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si 
dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari 
avansate de mediu”.Proiect finantat prin Programul Operational Sectorial ,,Cresterea 
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Competivitatii Economice”(POSCCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 
II. 1.2) Locatia:  Localitatea Timisoara, Zona Oituz cf. Planului de Situatie si a Certificatului 
de Urbanism nr. _____ din _______________. 
(a) Lucrari                                      (b) Produse                □    (c)Servicii    □     
Executie                                  x 
Proiectare si executie                  
Realizare prin orice mijloace     
corespunzatoare cerintelor specificate de  
autoritatea contractanta                               □ 

Cumparare                 x            
Leasing                         □        
Inchiriere                      □  
Cumparare in rate         □ 

Categoria 
serviciului     
  2A x 
  2B □ 
 

Principalul loc de executie: Localitatea 
Timisoara, Zona Oituz cf. Planului de 
Situatie si a Certificatului de Urbanism nr. 
_____ din _______________. 
Cod  CPV: 45214600-6 Construcţie de 
centre de cercetare. 

Principalul loc de 
livrare: Institutul de 
cercetari avansate de 
mediu 
Cod  CPV: 38000000- 5 
Echipamente de 
laborator, optice şi de 
precizie (cu excepţia 
ochelarilor); 39150000-8 
Diverse tipuri de mobilier 
si de echipament; 

Principalul loc 
de prestare: 
Sediul 
prestatorului 
Cod  CPV: 
71242000-6 
Pregatire de 
proiecte si 
proiectare, 
estimare a 
costurilor;  

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :          
Contract de achizitie publica:  IxI                       Incheierea unui acord cadru:  □ 
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica este de 31 luni, termen care include si 
termenul de elaborare a proiectului si de obtinere a autorizatiilor si avizelor, 
executarea lucrarilor si furnizarea dotarilor. 
Executia lucrarilor de constructii si instalatii pentru investitia: ,,Institutul de cercetari 
avansate de mediu” va incepe la maxim 5 zile de la data semnarii procesului verbal de 
receptie finala a proiectului tehnic aferent investitiei ,,Institutul de cercetari avansate 
de mediu” dupa predarea amplasamentului de catre beneficiar , in prealabil fiind 
obtinute autorizatiile si avizele necesare. Furnizarea dotarilor se va realiza numai la 
comanda achizitorului prin raportare la durata de furnizare ofertata de catre operatorul 
economic declarat castigator. 
II.1.5) Divizare pe loturi: DA □;                             NU IxI 

II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate: DA □;             NU  IxI 
II.1.7) Valoarea maxima contractata este de 29.188.666 lei + TVA, din care: 
a) Valoarea maxima a contractului pentru componenta de proiectare si inginerie este de 574.300 lei 
+ TVA. 
b) Valoarea maxima a contractului pentru componenta de constructii si instalatii este de 8.862.920 
lei + TVA. 
c) Valoarea maxima a contractului pentru componenta de dotari (mijloace fixe si obiecte de 
inventar)  este de 19.751.446 lei + TVA. 
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II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total servicii/lucrari/dotari 
Se solicita oferta pentru obiectivul investitional pe urmatoarele actiuni: 
1) Proiectare si inginerie – ICAM 
Pentru aceasta  actiune in se vor elabora/realiza:  

- proiect tehnic 
- detalii de executie 
- intocmire documentatii pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor faza PT. si depunerea acesteia la organele competente 
2) Constructii si instalatii - ICAM 
Pentru acesta actiune in parte se vor avea in vedere executarea de lucrari pentru:  
                 -     amenajarea terenului 

-      pentru asigurarea utilitatilor 
-      pentru investitia de baza si pentru organizarea de santier 

3) Dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar - ICAM 
Pentru aceasta  actiune se vor avea  in vedere urmatoarele: 

- dotarea cu mijloace fixe  
- dotarea cu obiecte de inventar 
- instalarea si punerea lor in functiune 

NOTA: Nu se accepta oferte partiale ale obiectivului investitional.  
Ofertantului i se permite sa studieze la sediul autoritatii contractante documentatiile tehnice si 
sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei precum si 
asigurarea unui exemplar al documentatiilor tehnice in format electronic (CD) cu 
conditia transmiterii unei scrisori de intentie in acest sens. 
II.2.2) Optiuni                               da □;                                      nu IxI 
Daca exista, descrierea acestor optiuni:  Nu este cazul. 

 
III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI  
III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract                                   da IxI; nu □;  
Plata contractului pentru serviciul de proiectare si inginerie se va realiza integral in 
termen de maxim 90 de zile de la data emiterii facturii in conformitate cu prevederile art. 7 
din Contractul de finantare nr. 260/28.09.2010 dupa depunerea documentelor justificative, 
vizate de autoritatea contractanta si aprobarea  acestora de catre ANCŞ (Autoritatea 
Nationala pentru Cercetare Ştiintifica), pe baza facturii emise de catre furnizor, care va avea 
atasata o copie certificata de pe procesul verbal de predare primire proiect. 
 
Plata contractului  pentru lucrarile de  constructii si instalatii se va realiza partial  in 
termen de maxim 90 de zile de la data emiterii facturii in conformitate cu prevederile art. 7 
din Contractul de finantare nr. 260/28.09.2010 dupa depunerea documentelor justificative, 
vizate de autoritatea contractanta si aprobarea  acestora de catre ANCŞ (Autoritatea 
Nationala pentru Cercetare Ştiintifica), pe baza facturii emise de catre furnizor, care va avea 
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atasata o copie certificata de pe procesul verbal pe faze determinate functionale avizat de 
Inspectoratul de Stat in Constructii/procesul verbal de receptie finala la terminarea 
lucrarilor. 
 
Plata contractului pentru furnizarea de dotari (mijloace fixe si obiecte de inventar) se va 
realiza partial in termen de maxim 90 de zile de la data emiterii facturii in conformitate cu 
prevederile art. 7 din Contractul de finantare nr. 260/28.09.2010 dupa depunerea 
documentelor justificative, vizate de autoritatea contractanta si aprobarea  acestora de catre 
ANCŞ (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Ştiintifica), pe baza facturii emise de catre 
furnizor, care va avea atasata o copie certificata de pe procesul verbal de predare -primire a 
produsului/procesul verbal de punere in functiune. 
 
In eventualitatea in care facturile vor cuprinde sume cumulate (pentru proiectare si inginerie, 
constructii si intalatii si dotari) decontare facturilor se va realiza cu respectarea conditiilor 
impuse pentru fiecare componenta (servicii, lucrari, furnizare). 
III.1.1. Contract rezervat                               (daca DA scurta descriere )                                                                                       

 da □; nu IxI; 
 
III.1.2. Altele                                                                      
da IxI;  nu   □; 
• Garantia de participare este in cuantum de 583.773 lei . 
• Garantia de buna executie este 5 % din valoarea contractului fara TVA 
Nota: IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de participare si garantia de buna executie. 

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectata 
Licitatie deschisa                                IxI 
Licitatie restransa                                    □ 
Licitatie restransa                                    □ 
Dialog competitiv                                   □ 

Negociere cu anunt de participare           □ 
Negociere fara anunt de participare         □ 
Cerere de oferte                                       □ 
Licitatie deschisa de solutii                       □            

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica                                                                  
da □; nu IxI;  
IV.3.) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica: 
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt: 
a) Nediscriminarea 
b) Tratamentul egal 
c) Recunoasterea reciproca 
d) Transparenta 
e) Proportionalitatea 
f) Eficienta utilizarii fondurilor publice 
g) Asumarea raspunderii. 
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IV.4.) Legislatia aplicata: 
LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ 

1. Legea nr. 111/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006.  
2. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MO 625/20 iulie 2006.  
3. Legea nr. 128/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MO 309/9 mai 2007.  
4. Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, MO 471/12 iulie 2007. 
5. OUG nr. 74/2005, privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 
111/2006; OUG 25/2007; OUG 19/2009. 
6. HG nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor 
publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, 
MO 758/19 august 2005.  
7. HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG. 30/2006 privind 
functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achizitie publica, MO nr. 661/1 august 2006, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 
1.083/2007. 
8. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG 34/2006, modificata prin H.G. 834 din 22 
iulie 2009, publicata in MO nr. 515 din 27 iulie 2009.  
9. HG nr. 1.056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din HG nr. 925/2006, MO 
nr. 727 din 25 august 2006.  
10. HG nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 privind completarea HG nr. 925/2006, MO nr. 
817 din 4 octombrie 2006. 
11. HG nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MO nr. 553/n 27 iunie 
2006.  
12. HG nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice 
din OUG nr. 34/2006, modificata prin HG. nr. 198 din 27 februarie 2008 si prin H.G. 370 din 
25 martie 2009. 
13. HG nr. 1.083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de 
aplicare a OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin HG nr. 942/2006 MO 
nr. 627 din 12 septembrie 2007.  
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14. HG nr. 525 din 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice MO nr. 395 din 12 iunie 2007.  
15. HG nr. 500 din 30 mai 2007 privind suplimentarea numărului de posturi al Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MO nr. 371 din 31 mai 2007.  
16. HG nr. 1.180 din 4 octombrie 2007 pentru suplimentarea numărului personalului 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MO nr. 686 din 9 octombrie 2007.  
17. HG nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006, MO nr. 98 din 8 februarie 2007.  
18. OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările aduse de: Legea nr. 337 din 17 iulie 2006; Rerectificarea nr. 337 din 
17 iulie 2006; Legea nr. 128 din 5 mai 2007; OUG nr. 94 din 26 septembrie 2007; Decizia nr. 
569 din 15 mai 2008; OUG nr. 143 din 28 octombrie 2008; OUG nr. 228 din 30 decembrie 
2008; OUG nr. 19 din 7 martie 2009;OUG nr. 72 din 17 iunie 2009. 
19. OUG nr. 30 din 12 aprilie 2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile 
aduse de: Legea nr. 228 din 4 iulie 2007; OUG nr. 129 din 12 noiembrie 2007; OUGnr. 35 din 
11 aprilie 2009. 
20. OUG nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, MO nr. 676 din 4 octombrie 2007.  
21. Ordinul nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de 
stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare MO nr. 871 
din 24 octombrie 2006.  
22. Ordinul 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu 
publicare prealabilă a unui anunţ de participare, MO nr. 167 din 17/03/2009. 
23. Ordinul Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, MO 473/9 iulie 2009. 
24. Ordinul nr. 1.517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor 
de concesiune de lucrări publice si servicii în România, MO nr. 512 din 27 iulie 2009. 
25. Ordinul nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul 
presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
nr. 107/2009 publicat în: MO nr. 570 din 17 august 2009. 
26. Ordinul 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii 
cu oferta independenta; 
27. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului 
operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii; 
28. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
29. Legea 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
30. Legea 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
31. HGR 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – 
CAEN; 
32. Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica 601/2002 privind 
actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN; 
33. Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN; 
34. Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
35. OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
36. Ordinul 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de 
atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, 
precum si a modelului si continutului acestora; 
37. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata; 
38. Legea 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
39. Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 
modificarile ulterioare; 
40. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 
41. HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, 
cu modificarile ulterioare; 
42. HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 
43. Ordinul MDLPL 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor 
prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii";  
44. Legea 50/1991 privind privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
45. Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
46. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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47. OG nr. 63/2001 privind Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., 
aprobata si modificata prin Legea nr. 707/2001; 
48. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii 
(regulamente privind: activitatea de metrologie In constructii; conducerea si asigurarea 
calitatii In constructii; stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; urmarirea 
comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor; agrementul 
tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii; autorizarea si acreditarea 
laboratoarelor de analize si Incercari In constructii; certificarea de conformitate a calitatii 
produselor folosite In constructii); 
49. HG nr. 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a 
produselor pentru constructii, republicata; 
50. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 
51. Ordinul nr. 57/N/1999, privind urmarirea comportarii In timp a constructiilor – 
Indicativ P 130/1999; 
52. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile 
ulterioare; 
53. Ordinul ministrului transporturilor, lucrarilor publice si locuintei nr. 1992/2002 
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de prevenire si stingere a incendiilor 
specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi 
generale", indicativ NP-073-02; 
54. OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
55. Legea nr. 319/2006 a SSM, cu modificarile si completarile ulterioare; 
56. Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea NGPM; 
57. OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobata prin Legea nr. 
82/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioara. 
58. Orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente, din legislatia 
romana sau comunitara. 

LEGISLATIE EUROPEANA 
1. Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2007 de 
modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte 
ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice. 
2. Regulamentul (CE) NR. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 
2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de 
achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV. 
3. Regulamentul (CE) NR. 1564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a 
formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE 
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ale Parlamentului European şi Consiliului. 
4. Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu 
putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire 
la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor.  
5. Directiva Consiliului 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu 
putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă 
de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări. 
6. Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi 
de servicii. 
7. Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de 
coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor şi serviciilor poştale. 
Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si completarile la zi. 
Prezenta enumerare nu este limitativa. 
IV) 5. Participantii la procedura 
a) Pot participa la procedura, operatorii economici in calitate de ofertant unic, asociati, 
subcontractanti sau sustinatori ai ofertantului. 
b) Operatorii economici in calitate de asociati vor face dovada indeplinirii tuturor criteriilor de 
calificare stabilite prin prezenta Fisa de date. 
Nota: Neindeplinirea conditiilor de la punctul IV)5.b va duce la excluderea acestora 
din procedura. 
IV) 6. Documente de participare la procedura 
Persoana imputernicita de ofertant de a participa la deschidere va prezenta separat de oferta 
urmatoarele documente: 
1. Imputernicire – in original – Formular nr. 28 
2. B.I./C.I. /pasaport – in copie  
3. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta – Formularul nr. 32 
4. Garantia de participare – Formular nr. 22,  in cuantumul si forma stabilita in Fisa de date 
pct. III.1.2.  – in original 
5. Scrisoare de inaintare – in original – Formular nr. 29 
6. Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul are calitatea de IMM sau documente emise de 
institutii abilitate prin care sa se faca dovada ca societatea este IMM. - Formular nr. 23. 
Note:  
• Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un 
traducator autorizat si legalizate. 
• Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplinesc 
conditiile de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca „asocierea” sa nu beneficieze de 
facilitatile Lg. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, actualizată. 
Ca urmare, in cazul in care se asociaza doua sau mai multe IMM-uri ofertantii vor 
prezenta si un centralizator cu datele (parametrii de identificare ca IMM). 
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V. CRITERII SI DOCUMENTE DE CALIFICARE 
Mentiuni: 
1. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in 
temeiul art. 11 din HG 925/2006, modificata) sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie 
raspundere (conform Formularului nr. 5), semnata de reprezentantul sau legal, prin care 
confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in prezenta 
documentatie.  
 

Declaratia va fi insotita de o anexa (conform Anexei la Formularul 5) in care ofertantul va 
mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv 
valorile (de ex. cifra de afaceri, numar de utilaje, personal tehnic de specialitate), indicarea 
precisa a contractelor similare prezentate. 
 

In cazul in care va uza de dreptul antementionat, ofertantul are obligatia de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea 
cerintelor de calificare, in cazul unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termenul 
prevazut in continutul acesteia, care nu va putea fi mai mic de 3 zile lucratoare. 
 

Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, va prezenta nu mai tarziu de incheierea 
raportului procedurii certificatele/documentele prevazute pentru dovedirea indeplinirii 
cerintelor minime de calificare. 
 

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna 
reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor 
prezentate de ofertanti.  
 

Orice neconcordanta fata de documentele depuse in copie si datele furnizate in declaratii atrage 
excluderea de la procedura. In cazul in care din anexa operatorul economic a omis sa 
mentioneze unul sau mai multe documente autoritatea contractanta va descalifica oferta 
depusa fara a mai solicita completari ale acesteia. 
 

2. Daca operatorul economic nu se prevaleaza de prevederile art. 11 din HG 925/2006, 
modificata depunand la data sedintei de deschidere a ofertelor documentele de calificare, in 
cazul in care documentatia depusa nu este completa (nu sunt prezentate toate 
documentele solicitate in vederea certificarii indeplinirii cerintelor de calificare) 
autoritatea contractanta va descalifica oferta depusa fara a mai solicita completari ale 
acesteia. 
 

3. Toate înscrisurile/documentele depuse de către operatorii economici în vederea îndeplinirii 
criteriilor de calificare, vor fi semnate/stampilate pentru conformitate cu originalul de către 
reprezentantul legal sau de către un imputernicit al acestuia, în acest din urmă caz, operatorul 
economic având obligaţia de a depune în cadrul documentelor de calificare, această 
imputernicire în original. 
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V.1) Situatia personala a ofertantului 
Declaratii privind 
eligibilitatea  
 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie:  
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se 
incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, 
aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Mod de dovedire:  
- Se va atasa Formularul nr. 1 (Declaratie privind eligibilitatea) 
completat, in original; 
- Cazierul fiscal al persoanei juridice valabil la data deschiderii 
ofertelor 

Declaratie privind 
neincadrarea in 
prevederile art. 181, 
certificat de la ANAF 
si certificat ce atesta 
plata impozitelor si 
taxelor locale 
 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □       
 

Cerinta obligatorie:  
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se 
incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, 
aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
Mod de dovedire:  
- Se va atasa Formularul nr. 2 (Declaratie privind neincadrarea in 
situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) 
completat, in original . 
- Se vor atasa documente eliberate de autoritatile legale competente, 
care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a 
impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si 
taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 
Romania sau in tara in care este stabilit, in original sau copie 
legalizata, pentru persoanele juridice romane, respectiv original si 
traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice 
straine. 
- Se va atasa certificat de la ANAF – in original sau copie legalizata. 
- Se va atasa certificat ce atesta plata impozitelor si taxelor locale – in 
original sau copie legalizata. 
Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea form. tip emise de 
organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in 
original sau copii legalizate, valabile la data deschiderii ofertelor. 

Declaratie privind 
calitatea de 
participant la 
procedura  
 

Cerinta obligatorie:  
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa 
indeplineasca si sa cunoasca conditiile prevazute de legislatie pentru a 
participa la procedura. 
Mod de dovedire:  



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 

Se va atasa Formularul nr. 3 (Declaratie privind calitatea de 
participant la procedura) completat. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) si dovada 
autorizarii obiectului de activitate 
Persoane juridice 
romane 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura 
trebuie sa fie legal inregistrati. 
Mod de dovedire: 
Se va depune Certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului, in copie legalizata;  
Cerinta obligatorie 
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa desfasoare 
activitatea economica autorizata corespunzatoare obiectului 
procedurii, dupa cum urmeaza:  
Pentru componenta de proiectare: cod CAEN 7111 – activitati de 
arhitectura si CAEN 7112 – activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legate de acestea. 
Pentru componenta de executie cod CAEN 4120 – lucrari de 
constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 
Pentru componenta de dotari sa aiba ca obiect de activitate 
(autorizat) relevant in raport cu produsele ce alcatuiesc 
componenta de dotari astfel cum se releva din continutul 
studiului de fezabilitate, in vederea realizarii obiectul procedurii in 
conditiile stabilite de catre autoritatea contractanta.  
Mod de dovedire: 
Certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis de ORC, 
valabil la data deschiderii ofertelor (emis cu cel mult 30 de zile inainte 
de deschiderea ofertelor) şi în care nu sunt înscrise menţiuni cu privire la 
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau că societatea 
se află în incapacitate de plată – în original sau copie legalizata. 

Persoane juridice 
straine 
 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

Cerinta obligatorie:  
Operatorii economici participanti la procedura sa fie legal inregistrati. 
Mod de dovedire: 
Se vor atasa copii dupa original, si traducere certificata in limba 
romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/ 
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. 
Cerinta obligatorie 
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa desfasoare 
activitatea economica autorizata corespunzatoare obiectului 
procedurii. 
Mod de dovedire:  
Se vor atasa documentele relevante, in original sau copie 
legalizata, si traducere certificata in limba romana, emise de 
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autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul 
economic. 

V. 3.) Situatia  economico-financiara                                   
Informatii privind  
situatia 
economico-
financiara 
 
Solicitat   IxI                 
Nesolicitat  □ 
  

Cerinta obligatorie: 
Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009) sa fie de 
minim 58.000.000 lei (pentru persoanele juridice romane) sau 
echivalentul sumei in Euro la cursul BNR de la data publicarii 
anuntului de participare in SEAP. 
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul 
ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand 
dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de 
Legea nr. 346/2004), cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani se reduce 
cu un procent de 50% din cuantumul precizat si va fi in suma de 
29.000.000 lei. 
 Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, 
atunci reducerea de 50% se va aplica cerinţei legate de cifra de 
afaceri, numai în cazul în care asocierea este alcătuită exclusiv din 
întreprinderi mici şi mijlocii (facand dovada in acest sens prin 
prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), 
indiferent dacă acestea sunt persoane fizice sau juridice române sau 
străine 
Mod de dovedire: 
1. Se va atasa Formularul nr. 4 (Informatii generale) completat. 
Persoanele juridice romane vor atasa copii ale: 
- situatiilor financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si 
pierderi) pe anii 2007, 2008 si 2009, inregistrate la administratia 
financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale 
competente (documentele emise de autoritatile legale competente  
trebuind sa fie depuse in original si sa certifice incadrarea in limitele 
specificate mai sus) 
- balanta contabila pe ultima luna incheiata; 
 2) Persoanele juridice straine vor atasa, in copie insotita de 
traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise 
de autoritatile  competente, care sa certifice indeplinirea cerintei 
obligatorii privind cifra de afaceri si care sa reflecte un profit net pe 
ultimul an pozitiv. 
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit 
operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza 
toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica 
data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare 
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ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 
Pentru operatorii economici care nu au avut activitate in unul sau mai       
multi din anii 2007, 2008 sau 2009, cifra de afaceri se va lua in 
considerare  in mod corespunzator. 
b) Ofertantul va prezenta Scrisoare de confirmare fonduri 
(scrisoare de confort) – in original sau copie legalizata care sa 
demonstreze faptul ca ofertantul are disponibile resurse reale 
negrevate de datorii/linii de credite confirmate de banca pentru 
executarea lucrarilor si furnizarea dotarilor ce fac obiectul 
contractului de achizitie publica. Scrisoarea de confirmare de fonduri 
prezentata va fi in suma de minim 35% din valoarea estimata a 
executiei lucrarilor si furnizarii dotarilor - respectiv minim 10.015.028 
lei = 35% X 28.614.366 lei. 
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata 
a documentelor solicitate mai sus.  
Nota: In cazul in care, in urma analizei efectuata, se constata 
neconcordante in ceea ce priveste cifra de afaceri declarata de catre 
ofertant si cea cuprinsa in bilanturile contabile depuse, se va lua in 
considerare, in vederea evaluarii indeplinirii cerintei minimale, cifra 
de afaceri cuprinsa in bilanturile contabile. 

V.4.) Capacitatea tehnica si profesionala 
Informatii privind  
capacitatea tehnica 
 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

Experienta similara  
Cerinta obligatorie. Ofertantii vor prezenta: 
Pentru componenta de proiectare – max. 2 contracte finalizate 
avand ca obiect servicii de proiectare cu o valoare cumulata de 
574.300 + TVA. 
Mod de dovedire 
- Lista principalelor servicii executate în ultimii 3 ani - in original 
(Formular 7) 
- In mod distinct, pentru fiecare contract prezentat ca experienta 
similara, se vor atasa: 
 - Fisa de experienta similara - in original; 
 - Copie simpla a contractului care dovedeste experienta 
similara 
 - Procesul-verbal de predare-primire a proiectului – in copie 
simpla; 
 - Recomandare emisa de beneficiar/client - in copie simpla; 
Pentru componenta de lucrari – max. 3 contracte finalizate avand 
ca obiect executia de lucrari cu o valoare cumulata de 8.862.920 lei + 
TVA. 
Mod de dovedire 
- Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani - in original 
(Formular 6) 
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- In mod distinct, pentru fiecare contract prezentat ca experienta 
similara, se vor atasa: 
- Fisa de experienta similara - in original; 
- Copie simpla a contractului care dovedeste experienta 
similara 
- Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor – in copie 
simpla; 
- Recomandare emisa de beneficiar/client - in copie simpla; 
Pentru componenta de dotari – max. 3 contracte finalizate avand 
ca obiect furnizarea de produse specifice prezentei proceduri cu o 
valoare cumulata de 19.751.446 lei + TVA. 
Mod de dovedire 
- Lista principalelor livrari de produse executate în ultimii 3 ani - in 
original (Formular 8) 
- In mod distinct, pentru fiecare contract prezentat ca experienta 
similara, se vor atasa: 
- Fisa de experienta similara - in original; 
- Copie simpla a contractului care dovedeste experienta 
similara 
- Procesul-verbal de predare-primire a produselor – in copie 
simpla; 
- Recomandare emisa de beneficiar/client - in copie simpla; 
- Proces-verbal de punere in functiune – in copie simpla. 
Nota:  
Cerinta se va considera indeplinita si in cazul in care se prezinta un 
singur contract care are ca obiect prestarea de servicii de proiectare, 
executia de lucrari si contine si componenta de dotari, cu conditia 
pastrarii cuantumurilor valorice ale celor trei componente la nivelul 
solicitat mai sus. 
- Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica la 
ANRMAP dacă ofertanţii (ofertant / lider de asociaţie, asociat / 
subcontractant / persoana care susţine ofertantul sau asocierea - în 
cazul în care oferta ofertantului susţinut este declarată câştigătoare), 
deţin documente constatatoare negative privind îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale precedente, sau din care să reiasă că din 
motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în 
mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de 
natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. În cazul în 
care aceştia deţin documente constatatoare negative vor fi eliminaţi. 
- In vederea indeplinirii cerintelor privind experienta similara, in 
cazul in care din motive de confidentialitate nu se vor putea depune 
in copie contractele solicitate, operatorii interesati vor putea prezenta 
si alt gen de documente emise/contrasemnate de beneficiari din care 
sa reiasa informatiile mai sus indicate (tipuri de servicii 
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prestate/lucrari executate, valoarea si perioada contractuala, termen 
de executie, etc.).    
Completarea si prezentarea formularului 9 - Declaratie privind 
utilajele si echipamentele tehnice de care dispune operatorul 
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului - in 
original. 
Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune (în proprietate, prin 
contract de închiriere, contract de comodat sau contract de leasing) 
de utilajele şi dotarile considerate necesare pentru realizarea în bune 
condiţii a investiţiei: 
Cerinta obligatorie:    
Pentru componenta de proiectare :  
Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie să facă dovada, prin 
facturi/acte de proprietate/documente contabile, că dispune de 
minim: 
- 2 calculatoare; 1 imprimanta; 1 plotter. 
- licenţă software MS Office, Autocad sau Arhicad sau echivalent – 
in fotocopie.  
Note:  
1. Ofertanţii vor avea posibilitatea de a prezenta şi facturi sau alte 
înscrisuri prin care să facă dovada achiziţionării/deţinerii la sediul 
firmei/punctelor de lucru a licenţelor mai sus indicate. 
2. Suplimentar cerintelor minime privitoare la resursele 
umane/personalul minim solicitat (dovedite cu copie dupa 
contractele de munca/contractele de colaborare) pe care ofertantii 
trebuie sa faca dovada ca le indeplinesc la data depunerii ofertelor, 
acestia vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care 
isi asuma ca pe parcursul derularii lucrarilor care fac obiectul 
procedurii, vor fi in masura sa dispuna in vederea realizarii lucrarilor 
de personalul calificat necesar realizarii fiecarei etape, conform 
necesitatilor identificate. 
Pentru componenta de executie :  
Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune 
(în proprietate, prin contract de închiriere, contract de comodat sau 
contract de leasing) de urmatoarele  utilaje/echipamente: 
- Macara turn de 80 t - 1 buc. 
- Buldo-excavator cupa 0.25-0.5mc. - 1 buc. 
- Macara pe pneuri 18 t - 1 buc. 
- Incarcator frontal cupa 3.9-4.5 - 1 buc. 
- Schela metalica modulata S= 1000 mp - 1 buc. 
- Autobasculanta 16 t - 1 buc. 
- Excavator pe senile cupa 1.2 mc - 1 buc. 
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- Buldozer pe senile 65-80 CP - 1 buc. 
- Incarcator frontal pe pneuri pana la 2.6-3.9 mc - 1 buc. 
- Grup electrogen 20-40 kva - 1 buc. 
- Compresor mobil 8-15 mc/min - 1 buc 
- Pentru fiecare utilaj/echipament prezentat ofertantii vor depune: 
- certificatele de conformitate la normativele in vigoare 
(CE)/Agremente tehnice; 
- certificatele de atestare pentru utilizarea echipamentelor in 
Romania; 
- fisa tehnica in limba romana; 
- Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul certifica faptul 
ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si protectia muncii, in vigoare la nivel national si 
ca le va respecta pe parcursul derularii contractului. 
* Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii 
privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: 
Inspectoratul Teritorial de Munca. 
Nota: Suplimentar dovedirii cerintelor minime privitoare la utilajele, 
instalatiile si echipamentele, pe care ofertantii trebuie sa le                                  
detina la data depunerii ofertelor (în proprietate, prin contract de 
închiriere, contract de comodat sau contract de leasing), acestia vor 
prezenta o  declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma ca 
pe parcursul derularii lucrarilor care fac obiectul procedurii, vor fi in 
masura sa dispuna in vederea realizarii lucrarilor de utilajele, 
echipamentele necesare realizarii fiecarei etape, conform necesitatilor 
identificate in fisa de utilaje cuprinsa in proiectul tehnic. 

Informatii privind  
capacitatea 
profesionala 
 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

Cerinta obligatorie: Sa dispuna de resursele umane considerate de 
autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune 
conditii a contractului (personal de specialitate si experti care vor 
avea roluri esentiale in indeplinirea contractului):  
Pentru componenta de proiectare 
Cerinţă minimală: ofertanţii vor face dovada că dispun de cel puţin: 
- 2 arhitecţi, membri OAR cu drept de semnătură, înregistraţi în 
RNA; 
- 2 ingineri de structuri de rezistenţă (construcţii civile, industriale şi 
agricole); 
- 2 ingineri instalaţii generale  
Notă: Pentru personalul tehnic menţionat se vor prezenta CV-uri şi 
acte justificative (diplome, licenţe, atestări etc.), care dovedesc/atestă 
specializarea acestora. 
 - declaraţie privind personalul tehnic de specialitate - în original; 
Se va indica personalul autorizat din cadrul societăţii şi care va fi 
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alocat acestui contract. 
Pentru componenta de executie :  
Cerinta obligatorie: 
Sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea 
contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a 
contractului (personal de specialitate si experti care vor avea roluri 
esentiale in indeplinirea contractului):  
- 1 responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor 
civile, cu experienta de minim 3 ani calculati de la data atestarii, la 
care se vor atasa: 

- CV-ul - Formular 13 - in original; 
- Diploma in domeniul corespunzator - in copie simpla; 
- Atestatul si legitimatia de "responsabil tehnic cu executia" 

in domeniul constructiilor civile, care sa fie valabila la data deschiderii 
ofertelor, - in copie simpla; 

- Declaratia de exclusivitate si disponibilitate - Formularul 
14 - in original; 

- Cartea de munca completata la zi, vizata de ITM - in copie 
simpla - in cazul in care persoana face parte din cadrul personalului angajat al 
ofertantului; 

- Contractul individual de munca, vizat de ITM - in copie 
simpla, care trebuie sa fie incheiat(a), cel putin pentru perioada de 
derulare a contractului de achizitie publica; 
-1 responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor in 
constructii, cu experienta de minim 3 ani calculati de la data atestarii, 
la care se vor atasa: 

- CV-ul - Formular 13 - in original; 
- Diploma in domeniul corespunzator - in copie simpla; 
- Atestatul si legitimatia de "responsabil tehnic cu executia" 

in domeniul instalatiilor in constructii, care sa fie valabila la data 
deschiderii ofertelor, - in copie simpla; 

- Declaratia de exclusivitate si disponibilitate - Formularul 
14 - in original; 

- Cartea de munca completata la zi, vizata de ITM - in copie 
simpla - in cazul in care persoana face parte din cadrul personalului angajat al 
ofertantului; 

- Contractul individual de munca, vizat de ITM - in copie 
simpla, care trebuie sa fie incheiat(a), cel putin pentru perioada de 
derulare a contractului de achizitie publica; 
- 1 responsabil cu asigurarea calitatii autorizat I.S.C., in 
domeniul constructiilor civile, la care se vor atasa: 

- CV-ul - Formular 13 - in original; 
- Diploma in domeniul corespunzator - in copie simpla; 

Autorizatia de "responsabil cu control de calitate" in domeniul 
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constructiilor civile, care sa fie valabila la data deschiderii 
ofertelor, - in copie simpla;  

- Declaratia de exclusivitate si disponibilitate - Formularul 
14 - in original; 

- Cartea de munca completata la zi, vizata de ITM - in copie 
simpla- in cazul in care persoana face parte din cadrul personalului angajat al 
ofertantului; 

- Contractul individual de munca, vizat de ITM - in copie 
simpla, care trebuie sa fie incheiat(a), cel putin pentru perioada de 
derulare a contractului de achizitie publica; 
- 1 specialist autorizat in domeniul instalatiilor electrice cu 
atestat ANRE; 
Se vor atasa: 

- CV-ul - Formular 13 - in original; 
- Atestatul ANRE, care sa fie valabila la data deschiderii 

ofertelor, - in copie simpla; 
- Declaratia de exclusivitate si disponibilitate - Formularul 

14 - in original; 
- Cartea de munca completata la zi, vizata de ITM - in copie 

simpla - in cazul in care persoana face parte din cadrul personalului angajat al 
ofertantului; 

- Contractul individual de munca, vizat de ITM - in copie 
simpla, care trebuie sa fie incheiat(a), cel putin pentru perioada de 
derulare a contractului de achizitie publica; 
- 1 specialist autorizat in domeniul instalatiilor de gaze cu 
atestat ANRG; 
Se vor atasa: 

- CV-ul - Formular 13 - in original; 
- Atestatul ANRG, care sa fie valabila la data deschiderii 

ofertelor, - in copie simpla; 
- Declaratia de exclusivitate si disponibilitate - Formularul 

14 - in original; 
- Cartea de munca la zi, vizata de ITM - in copie simpla - in 

cazul in care persoana face parte din cadrul personalului angajat al ofertantului; 
- Contractul individual de munca, vizat de ITM - in copie 

simpla, care trebuie sa fie incheiat(a), cel putin pentru perioada de 
derulare a contractului de achizitie publica; 
Ofertantul nu va putea înlocui nici un membru din echipa prezentată 
decât cu acordul autorităţii contractante. 
Atentie: Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile 
mentionate mai sus. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoane diferite pentru 
fiecare post vor fi respinse.  
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in 
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considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in functie de 
partea de contract in care se vor folosi specialistii respectivi, conform 
acordurilor sau contractelor prezentate odata cu oferta. 
Mod de dovedire: 
Se vor atasa: 
- Formularul nr. 10 (Informatii generale privind angajatii) completat. 
- Formularul nr. 11 (Personal ce va fi angajat in contract) completat. 
- Angajamentul ofertantului ca, in cazul indisponibilitatii unor 
persoane dintre cele nominalizate, le va inlocui numai cu persoane 
avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul 
la evaluarea ofertei. Se va atasa Formularul nr. 12 (Angajamentul 
ofertantului privind resursele umane) completat.   
Pentru fiecare din specialistii precizati mai sus - specialistii angajati in 
contract - se va atasa Curriculum Vitae, cu semnatura persoanei in 
original, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul 
contractului (conform denumirilor specificate mai sus) si indeplinirea 
cerintelor precizate. Se va atasa astfel, Formularul nr. 13 (Curriculum 
vitae) completat, pentru fiecare persoana in parte. 
- Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele 
detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea 
cerintelor minime precum si  copii dupa cartile de munca/contractele 
de colaborare. Documentele vor fi prezentate in copie. 
- Declaratie de exclusivitate si disponibilitate – Formularul nr. 14, cu 
semnatura persoanei in original, pentru fiecare dintre specialistii 
mentionati in Formularul nr. 10 si 11. 
Nota: Suplimentar cerintelor minime privitoare la resursele 
umane/personalul minim solicitat, pe care ofertantii trebuie sa faca 
dovada ca le indeplinesc la data depunerii ofertelor, acestia vor 
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma ca 
pe parcursul derularii contractului care fac obiectul procedurii, vor fi 
in masura sa dispuna in vederea realizarii contractului de personalul 
calificat necesar realizarii fiecarei etape, conform necesitatilor 
identificate. 

- declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de 
muncă şi protecţia muncii (Formularul nr. 26)- în original; 

V.5) Standarde de asigurare a calitatii 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

Certificat de conformitate cu standardul ISO 9001 privind sistemul 
de management al calităţii implementat în cadrul firmei, emis de un 
organism acreditat, sau echivalent, în fotocopie (însoţit de traducerea 
legalizată în limba română, dacă este cazul), dupa cum urmeaza: 
Pentru componenta de proiectare: cod CAEN 7111 – activitati de 
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arhitectura si CAEN 7112 – activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legate de acestea. 
Pentru componenta de executie cod CAEN 4120 – lucrari de 
constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 
Pentru componenta de dotari sa contina cod/coduri CAEN 
relevant/e in raport cu produsele ce alcatuiesc componenta de 
dotari astfel cum se releva din continutul studiului de 
fezabilitate. 
Note:  
1. Nu vor fi acceptate documente care atestă că operatorul economic 
este în curs de obţinere a certificatului solicitat, în această situaţie 
operatorii fiind descalificaţi. 
2. Pentru componenta de dotari certificatul ISO 9001 va fi prezentat 
atat de la producator cat si de la furnizorul produsului/produselor. 
3.  Persoanele juridice străine trebuie să depună documentul mai sus 
solicitat sau documente în echivalent eliberate în ţara de origine, în 
fotocopie legalizată şi traducere legalizată în limba română sau o 
declaraţie pe proprie răspundere prin care să justifice neprezentarea 
unui anumit document (dacă în ţara de origine nu sunt emise/folosite 
acest gen de înscrisuri). 

V.6) Standarde de protectie a mediului 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

Certificat de conformitate cu standardul ISO 14001 privind 
implementarea standardelor de management al mediului, emis de un 
organism acreditat, sau echivalent, în fotocopie (însoţit de traducerea 
legalizată în limba română, dacă este cazul), dupa cum urmeaza: 
Pentru componenta de proiectare: cod CAEN 7111 – activitati de 
arhitectura si CAEN 7112 – activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legate de acestea. 
Pentru componenta de executie cod CAEN 4120 – lucrari de 
constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 
 Pentru componenta de dotari sa contina cod/coduri CAEN 
relevant/e in raport cu produsele ce alcatuiesc componenta de 
dotari astfel cum se releva din continutul studiului de 
fezabilitate. 
Note:  
1. Nu vor fi acceptate documente care atestă că operatorul economic 
este în curs de obţinere a certificatului solicitat, în această situaţie 
operatorii fiind descalificaţi. 
2. Pentru componenta de dotari certificatul ISO 14001 va fi 
prezentat atat de la producator cat si de la furnizorul 
produsului/produselor. 
3.   Persoanele juridice străine trebuie să depună documentul mai sus 
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solicitat sau documente în echivalent eliberate în ţara de origine, în 
fotocopie legalizată şi traducere legalizată în limba română sau o 
declaraţie pe proprie răspundere prin care să justifice neprezentarea 
unui anumit document (dacă în ţara de origine nu sunt emise/folosite 
acest gen de înscrisuri). 

V.7) Standarde de protectie a sanatatii si securitatii ocupationale 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

Certificat de conformitate cu standardul OHSAS 18001 privind 
implementarea standardelor de management al sănătăţii şi securităţii 
în muncă, emis de un organism acreditat, sau echivalent, în 
fotocopie (însoţit de traducerea legalizată în limba română, dacă este 
cazul) numai pentru componentele de prestari servicii si 
executie lucrari, dupa cum urmeaza: 
Pentru componenta de proiectare: cod CAEN 7111 – activitati de 
arhitectura si CAEN 7112 – activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legate de acestea. 
Pentru componenta de executie cod CAEN 4120 – lucrari de 
constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 
Note:  
1. Nu vor fi acceptate documente care atestă că operatorul economic 
este în curs de obţinere a certificatului solicitat, în această situaţie 
operatorii fiind descalificaţi. 
2.   Persoanele juridice străine trebuie să depună documenul mai sus 
solicitat sau documente în echivalent eliberate în ţara de origine, în 
fotocopie legalizată şi traducere legalizată în limba română sau o 
declaraţie pe proprie răspundere prin care să justifice neprezentarea 
unui anumit document (dacă în ţara de origine nu sunt emise/folosite 
acest gen de înscrisuri). 

V.8) Standarde de managementul responsabilitatii sociale. 
Solicitat IxI Certificat de conformitate cu standardul SA 8000 pentru un obiect de 

activitate relevant în raport cu obiectul procedurii, privind 
implementarea standardelor de evaluare a responsabilităţii sociale, emis 
de un organism acreditat, sau echivalent, în fotocopie (însoţit de 
traducerea legalizată în limba română, dacă este cazul) numai pentru 
componentele de prestari servicii si executie lucrari, dupa cum 
urmeaza:  
Pentru componenta de proiectare: cod CAEN 7111 – activitati de 
arhitectura si CAEN 7112 – activitati de inginerie si consultanta 
tehnica legate de acestea. 
Pentru componenta de executie cod CAEN 4120 – lucrari de 
constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. 
Note:  
1. Nu vor fi acceptate documente care atestă că operatorul economic 
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este în curs de obţinere a certificatului solicitat, în această situaţie 
operatorii fiind descalificaţi. 
2.   Persoanele juridice străine trebuie să depună documentul mai sus 
solicitat sau documente în echivalent eliberate în ţara de origine, în 
fotocopie legalizată şi traducere legalizată în limba română sau o 
declaraţie pe proprie răspundere prin care să justifice neprezentarea 
unui anumit document (dacă în ţara de origine nu sunt emise/folosite 
acest gen de înscrisuri). 

V.9) Standarde de managementul calitatii instrumentelor si dispozitivelor medicale 
 Certificat de conformitate cu standardul ISO 13485 sau echivalent 

pentru produsele care sunt inregistrate ca instrumente sau dispozitive 
medicale, în fotocopie (însoţit de traducerea legalizată în limba 
română, dacă este cazul). 
Note:  
1. Nu vor fi acceptate documente care atestă că operatorul economic 
este în curs de obţinere a certificatului solicitat, în această situaţie 
operatorii fiind descalificaţi. 
2.   Persoanele juridice străine trebuie să depună documentul mai sus 
solicitat sau documente în echivalent eliberate în ţara de origine, în 
fotocopie legalizată şi traducere legalizată în limba română sau o 
declaraţie pe proprie răspundere prin care să justifice neprezentarea 
unui anumit document (dacă în ţara de origine nu sunt emise/folosite 
acest gen de înscrisuri). 

V.10) 
Informatii privind 
subcontractantii 
 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

În cazul în care ofertantul subcontractează anumite părţi din contract, 
va respecta art. 45 din OUG 34/2006, modificată, coroborat cu art. 11 
alin. 7 din HG 925/2006 potrivit căruia: “autoritatea contractantă nu 
are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru 
eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale 
subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de 
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt 
prezentate documente relevante în acest sens” în sensul completării 
unei declaraţii pe proprie răspundere (Formularul nr. 15) privind 
proporţiile în care contractul de lucrari urmează să fie îndeplinit de 
către subcontractanţi şi specializarea acestora (dacă este cazul), 
conform formularului anexat prezentei documentaţii de atribuire.  
Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului declarat 
caştigător prezentarea contractelor de subcontractare cu cei 
nominalizaţi în ofertă în maximum 3 zile de la data comunicării privind 
rezultatul procedurii, acestea constituind anexe la contractul de lucrări. 
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V.11) 
Informatii privind 
asociatii 
 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 
 

Cerinte obligatorii 
In cazul in care oferta este depusa de o asociatie (consortiu), fiecare 
asociat va trebui sa indeplineasca conditiile privind Situatia personala a 
ofertantului si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
(Inregistrare), in conformitate cu Acordul/Contractul de asociere, din 
care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini 
asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor.  
Acordurile care nu vor contine aceste date vor fi considerate 
incomplete. 
Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si profesionala vor 
fi evaluate pentru ofertantii asociati in functie de modul in care vor fi 
folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna, raportat la 
procentul care le revine din valoarea contractului, conform 
Contractului de asociere si Documentatiei de atribuire. 
Mod de dovedire: 
In cazul asociatiilor (consortiilor) se va prezenta: 
- Formularul nr. 17 (Declaratie privind partea/partile din contract care 
sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora) completat. 
 - Contractul de asociere (conform Formularului nr. 18), in original sau 
copie legalizata, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei 
(consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare 
asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de 
utilizare a resurselor tehnice si umane, imputernicirea liderului 
asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei precum si 
obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executarii 
contractului. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in 
alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si 
traducere legalizata in limba romana dupa acestea. 
Se va atasa Formularul nr. 19 (Imputernicirea liderului asociatiei de a 
reprezenta  asociatia la procedura de atribuire) completat. 
Se vor atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a 
ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
(Inregistrare), Informatii privind capacitatea tehnica si Informatii 
privind capacitatea profesionala pentru fiecare asociat. 

V.12) 
Informatii privind 
sustinerea tehnico-
economica 
(daca este cazul) 
Solicitat      IxI                 
Nesolicitat  □ 

În cazul susţinerii economice şi financiare si tehnico-profesionale aşa 
cum este prevazută la art. 186 şi 190 din OUG nr. 34/2006, operatorul 
economic va indeplini toate conditiile impuse, prezentand in acest sens 
acordul ferm de sustinere (Formularele 20, 21) raportat la natura 
sustinerii invocate 
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VI. PREZENTAREA OFERTEI  
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si 
costurile documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau 
raspunzatoare pentru costurile respective. 
 
VI.1)  Limba de 
redactare a 
documentelor 
necesare ofertei 

Limba romana 

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

VI.3) Garantie de 
participare 
 
Solicitata      IxI                 
Nesolicitata  □ 

Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 85 si urm. din 
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 
34/2006, pana cel mai tarziu la deschiderea ofertelor, prin virament bancar 
sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari sau prin ordin de plata, cu conditia 
confirmarii acestuia de catre banca emitenta. In temeiul prevederilor art. 86 
alin. 3 lit. a si b din HG nr. 925/2006, in cazul in care aceasta se constituie 
printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate 
bancara ori de o societate de asigurari, instrumentul de garantare trebuie sa 
prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, respectiv dupa 
constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul 
garantat; sau b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe 
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Valoarea 
garantiei de participare este de 583.773 lei.   
Garantia de participare va fi valabila 90 de zile de la data limita de depunere 
a ofertelor . Contul autoritatii contractante in care se va depune garantia este 
RO76TREZ621504601X000503, deschis la Trezoreria Municipiului 
Timisoara. 
În cazul în care la procedura de achiziţie participă ofertanţi din categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii (făcând dovada în acest sens prin prezentarea 
documentelor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările ulterioare), 
garanţia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul 
precizat. 
Depunerea garanţiei de participare este obligatorie si constituie criteriu 
eliminatoriu. Garantia de participare are o perioada de valabilitate egala cu 
perioada de valabilitate a ofertei. 
Pentru ofertele necastigatoare, garanţia de participare se restituie de catre 
autoritatea contractanta, dupa semnarea contractului de achizitie publica cu 
ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 
zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. 
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Ofertantul pierde suma constituita ca garantie de participare, atunci când se 
afla în oricare din urmatoarele situatii:  
a. Isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b. Oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna 
executie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c. Oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de 
achizitie publica, în perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile de la data 
limita de depunere a ofertelor). 
Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost 
stabilita ca fiind câstigatoare, se returneaza în cel mult 3 zile lucratoare de la 
data constituirii garantiei de buna executie. 
In cazul anularii procedurii, garantia de participare se va restitui dupa data 
expirarii perioadei de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, 
dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data. 
Note: 1. Ofertele insotite de instrumente de garantare cu o perioada de 
valabilitate mai mica decat cea indicata, in cuantum mai mic decat cel 
solicitat sau in alta forma, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere, cu 
raportare la art. 33 alin. 3 lit. b) din HG nr. 925/2006 care prevede ca: „În 
cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu 
excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: […] a) 
au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât 
cele stabilite în anunţul de participare; b) nu sunt însoţite de garanţia de 
participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in 
documentatia de atribuire”. 
2. Cu respectarea conditiilor mai sus enuntate, restituirea garanţiei de 
participare se va face în baza cererii depuse în original de către ofertant la 
sediul autorităţii contractante cu precizarea valorii de restituit, a contului şi 
băncii ofertantului, precum şi a denumirii procedurii. 

VI.4) Modul de 
prezentare a 
propunerii tehnice 

1. Pentru componenta de proiectare si inginerie: 
Propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa fie abordate 
urmatoarele aspecte:  
1. Memoriul de prezentare a solutiilor tehnice trebuie sa cuprinda 
obligatoriu si detaliat: 
a) Solutiile tehnice de arhitectura: 
- spatii functionale interioare si exterioare; 
- materiale pentru pardoseli, pereti si tavane, hidroizolatii, termoizolatii 
si tratamente acustice; 
- alte materiale pentru finisaje interioare si exterioare, tamplarii 
interioare si exterioare. 
 b) Solutiile tehnice de structuri de rezistenta: 
- sisteme constructive propuse; 
- materiale si tehnologii de executie. 
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 c) Solutiile tehnice de instalatii generale specifice construcţiilor: 
- descrierea detaliata a solutiilor de realizare a tuturor tipurilor de 
instalatii prevazute; 
- materiale si echipamente propuse spre utilizare, amplasare si conditii 
de montaj; 
- indeplinirea cerintelor de calitate. 
 d) Solutii tehnice de instalatii necesare functionarii laboratoarelor : 
- descrierea detaliata a solutiilor de realizare a tuturor tipurilor de 
instalatii prevazute; 
- materiale si echipamente propuse spre utilizare, amplasare si conditii 
de montaj; 
- indeplinirea cerintelor de calitate. 
 e) Solutii tehnice integrate aferente performantei energetice a 
constructiei 
Ofertantii vor prezenta calculul detaliat al costului anual de exploatare si 
mentenanta privind solutiile tehnice propuse. Acesta va fi insotit de 
justificarile tehnice care sa demonstreze rezultatele obtinute. 
Propunerea tennica va contine graficul de prestare a serviciilor prin 
Metoda Gantt -  in care se vor evidentia: planificarea, ordonarea si 
explicitarea detaliata a tuturor fazelor de proiectare ce se vor elabora in 
cadrul contractului astfel incat interdependentele dintre ele sa fie 
respectate in raport cu resursele disponibile si cu durata de executie, 
precum si trasarea drumului critic pentru executia contractului.  
Nota : Propunerea tehnica inaintata de catre ofertanti va trebui 
structurata cu raportare la aspectele mai sus precizate.  
Propunerile tehnice incomplete (care nu vor continte minim 
informatiile/datele mai sus indicate) vor fi declarate neconforme. 
2. Pentru componenta de constructii si instalatii 
Pe toata durata de executie a lucrarilor pe santier, se vor respecta 
prevederile HG 300/2006 privind Programul de sanatate si securitate in 
munca pentru santierele temporare sau mobile. 
Propunerea tehnica va contine:  
• Graficul de executie a lucrarilor prin Metoda Gantt -  in care se vor 
evidentia: planificarea, ordonarea si explicitarea detaliata a tuturor 
lucrarilor ce se vor executa in cadrul contractului astfel incat 
interdependentele dintre ele sa fie respectate in raport cu resursele 
disponibile si cu durata de executie, precum si trasarea drumului critic 
pentru executia contractului.  
• Memoriul tehnic care sa demonstreze corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile din proiectul tehnic. 
• Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea 
corespunzatoare a propunerii tehnice  
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• Formularul nr. 24 (Angajament privind executarea contractului in 
conditiile impuse prin documentatia de atribuire) completat. Aceasta 
reprezinta acordul ofertantului privind toate conditiile prezentate direct 
sau care rezulta din Documentatia de atribuire. 
In elaborarea ofertei tehnice ofertantul are obligatia de a intocmi 
propriile liste de cantitati cu lucrari – pe actiuni - cu respectarea 
proiectului tehnic si a solutiilor tehnice propuse de acestea. 

2. Pentru componenta de dotari:  
Ofertantul va depune graficul de furnizare a produselor prin Metoda 
Gantt -  in care se vor evidentia: planificarea, ordonarea si explicitarea 
detaliata a tuturor produselor ce se vor furniza in cadrul contractului 
astfel incat interdependentele dintre ele sa fie respectate in raport cu 
resursele disponibile si cu durata de furnizare, precum si trasarea 
drumului critic pentru executia contractului.  
Prin propunerea tehnică ofertantul are obligaţia de a face dovada 
conformităţii produselor care urmează a fi livrate cu cerinţele minime 
ale beneficiarului. 
Produsele ofertate trebuie sã corespundă tuturor cerinţelor 
impuse de beneficiar.  
Din punct de vedere tehnic şi comercial sunt acceptate numai produsele 
care îndeplinesc condiţiile minime impuse privind parametrii tehnici şi 
comerciali, egale sau mai avantajoase decât cerinţele prescrise. 
Ofertantul are obligaţia de a specifica clar în propunerea tehnică, 
toate datele de identificare a produsului ofertat. 

- Denumirea şi codul  gamei produsului  
- Producătorul 
- Tipul utilajului 
- Modelul   

Produsele trebuie însoţite de: 
- certificat de garanţie în limba română sau traducere legalizată; 
- certificat de conformitate în limba română sau traducere 

legalizată; 
Propunerea tehnică se depune în limba română. Înscrisurile anexate 
propunerii tehnice întocmite într-o limba străină trebuie însoţite de 
traduceri legalizate, excepţie făcând caracteristicile tehnice ale 
produselor ofertate.  

VI.5) Modul de 
prezentare a 
propunerii 
financiare 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa 
furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totala a serviciilor de 
proiectare si inginerie, a lucrarilor ce urmeaza a fi executate, valoarea pe 
fiecare obiect si categorie de lucrari ce urmeaza sa fie executata, 
valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice cu montaj, valoarea 
dotarilor) pentru realizarea obiectului proiectului. 
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Ofertantul isi va pregati propunerea financiara tinant cont de 
urmatoarele: 
Prezentarea, in propunerea financiara, a unui pret superior valorii 
fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de 
achizitie publica, sau a unui pret neobisnuit de scazut, conduce la 
respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, in conformitate cu art. 
36, alin. 1 lit e) din HG 925/2006 si art. 202 din OUG 34/2006.  
1. Pentru componenta de proiectare si inginerie 
Valoarea ofertei financiare pentru componenta de proiectare si 
inginerie nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata calculata 
conform Devizului General, respectiv  574.300 lei + TVA. 
In elaborarea propunerii financiare se va tine cont de urmatoarele 
categorii de cheltuieli:  
-  Cheltuieli privind proiectare si inginerie. 
2. Pentru componenta de constructii si instalatii 
Valoarea ofertei financiare pentru componenta de constructii si 
instalatii nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata calculata 
conform Devizului General, respectiv 8.862.920 + TVA. 
Oferta trebuie sa contina toate elementele necesare cuantificarii valorice 
a lucrarilor si va contine:  
 - toate si orice costuri legate de executia categoriilor de lucrari 
prevazute in Listele de cantitati, intocmirea Instructiunilor de 
intretinere si exploatare (Cartea tehnica a constructiei). 
 - toate si orice costuri legate de protejarea mediului, conform 
normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural 
dupa finalizarea lucrarilor. 
 - toate si orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea 
si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare 
functionarii obiectului contractului.  
Propunerea financiara pentru partea de lucrari se va prezenta totalizator  
conform Ordinului MDLPL nr. 863/2008 si pentru fiecare participant 
la ofertare (lider, asociati, subcontractanti) 
• Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Conform Formular nr. 33 - 
F 1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) 
• Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte 
(Conform Formular nr. 34 - F 2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) 
• Listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (Conform 
Formular nr. 35 - F 3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) 
• Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari 
(Conform Formular nr. 36 - F 4 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) 
• Fisele tehnice ale utilajelor, echipamentelor tehnologice, dotarilor 
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(Conform Formular nr. 37 - F 5 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) 
• Graficul General de realizare a investitiei publice (Conform Formular 
nr. 38 - F 6 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) 
• Listele de cantitati de lucrari pentru constructii provizorii – organizare 
de santier - (Conform Formular nr. 35 - F 3 din Ordinului MDLPL nr. 
863/2008). 
Nota: 
Formularele nr.33 - F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 – nr. 38 – 
F6 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008, completate cu preturi unitare 
si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate 
pentru intocmirea situatiei de lucrari executate, in vederea 
decontarii. 
3. Pentru componenta de dotari 
In elaborarea propunerii financiare se va tine cont de urmatoarele 
categorii de cheltuieli:  
- Cheltuieli privind dotarile aferente (mijloce fixe si obiecte de inventar) 
obiectivului investional si cheltuielile privind montajul dotarilor. 
Tabelul urmator este cu titlu informativ, in vederea identificarii facile a 
valorilor aprobate si a cheltuielilor ce fac obiectul acestei documentatii 
de atribuire.   
 

Categorii de cheltuieli Total 

Cap.1 Cheltuieli pentru proiectare si 
inginerie 574.300 

Cap.2 Cheltuieli pentru constructii si 
instalatii 8.862.920 

Cap.3 Cheltuieli pentru dotari(mijloace fixe 
si obiecte de inventar) 19.751.446 

Total 29.188.666 
 

Ofertantul va elabora propunerea financiara, defalcat pe trei 
componente: 
- pretul aferent pentru proiectare si inginerie 
- pretul aferent pentru constructii si instalatii 
- pretul aferent pentru dotari (mijloace fixe si obiecte de inventar) 
Pretul final care se va puncta conform criteriului de atribuire va fi pretul 
total rezultat din suma preturilor aferente fiecarei componente. 
Ofertantul va preciza atat pretul defalcat pe cele trei componente cat si 
pretul total, conform Formularului nr. 25 si a Anexei, centralizator cu 
lucrarile executate de asociati, subcontractanti – Formular nr. 27 si 
propunerea de contract semnat si stampilat. 
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In scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de 
achizitie publica, ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat atat 
in lei, cat si in euro. 
Pentru a se determina echivalenta lei/euro se va utiliza cursul de 
lei/euro afisat de BNR de la data publicarii anuntului de participare in 
SEAP. 

VI.6) Modul de 
prezentare a ofertei  
 

a) Daca este cazul, la documentele de calificare se va atasa, in original, 
imputernicirea semnata de reprezentantul legal al operatorului 
economic privind nominalizarea persoanei imputernicite  sa angajeze 
ofertantul in contract, respectiv: Formularul nr. 28 (Imputernicire 
pentru semnatarul ofertei) si, daca exista, copie dupa hotararea/decizia 
consiliului de administratie/ organului de conducere sau a organismului 
corespunzator al operatorului economic, privind nominalizarea 
persoanei desemnata ca reprezentant legal al societatii. Acestea trebuie 
atasate si de catre asociati si subcontractanti, atunci cand este cazul. 
b) Toate formularele solicitate si prevazute in Sectiunea a V-a se vor 
prezenta completate integral, cu semnaturile olografe, in original. 
c) Adresa la care se depune oferta: Sediul Univesitatii de Vest din 
Timisoara, Bd. Vasile Parvan, nr. 4, jud. Timis. 
d) Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre 
ofertant la adresa indicata mai sus, pana la data de 09.03.2011, ora 14, 
insotite de o scrisoare de inaintare. In acest scop se va completa 
Formularul nr. 29 (Scrisoare de inaintare). Acesta NU se va introduce in 
colet decat daca oferta este transmisa prin posta. 
e) Se vor depune 2 exemplare ale ofertei: 1 original si 1 copie. 
f.) Documentatia trebuie sa fie in totalitate tiparita cu cerneala 
neradiabila.  
g.) In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficial abilitate 
in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate 
conform prevederilor legale. 
h.) Mod recomandat de prezentare:  
1) Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea 
financiara se vor indosaria separat, vor avea fiecare cate un opis (in care 
vor fi mentionate toate documentele solicitate in documentatia de 
atribuire, cu indicarea paginii la care se afla documentul – in ordinea din 
documentatia de atribuire). 
2) Documentele de calificare se vor indosaria in ordinea in care au fost 
solicitate in Fisa de date a achizitiei.  
In cazul in care exista subcontractanti sau asociati, documentele de 
acelasi tip se vor aseza unul dupa altul (mai intai pentru ofertant sau 
liderul de asociatie, apoi pentru asociati, dupa care pentru 
subcontractanti). 
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i.) Fiecare fila va fi numerotata si semnata de catre reprezentantul 
autorizat al ofertantului imputernicit sa angajeze ofertantul in contract, 
pentru fiecare dosar in parte, separat. Filele cu informatii pe verso vor fi 
si ele semnate, fara a se numerota. 
j.) Pentru ca  autoritatea contractanta sa asigure garantarea acelor 
informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea 
ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va 
preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate 
confidentiale. 
k.) Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea 
financiara se vor introduce in plicuri distincte, sigilate si marcate 
corespunzator, astfel: 
Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – ORIGINAL 
Plicul 2: PROPUNERE TEHNICA – ORIGINAL 
Plicul 3: PROPUNERE FINANCIARA – ORIGINAL 
Nota: Plicurile 1,2 si 3 se vor introduce intr-un plic A, marcat cu inscriptia: A – 
ORIGINAL. 
Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE 
Plicul 2: PROPUNERE TEHNICA – COPIE 
Plicul 3: PROPUNERE FINANCIARA – COPIE 
Nota:  
Plicurile 1,2 si 3 se vor introduce intr-un plic B marcat cu inscriptia: B – 
COPIE. 
Plicurile A si B se vor introduce intr-un pachet, care va fi inscriptionat 
cu urmatoarele informatii: 
- numele si adresa autoritatii contractante 
- numele si adresa ofertantului; telefon si fax 
- „A nu se deschide inainte de 10.03.2011, ora 10” 
 

 
 
In exteriorul coletului sigilat, la vedere, se vor prezenta urmatoarele 
documente:  
- Scrisoarea de inaintare – in original;  

OFERTA 
 

ORIGINAL 

COPIE 

Documente de calificare Propunere tehnică Propunere financiară 

Documente de calificare 
 

Propunere tehnică 
 

Propunere financiară 
 

Anexe plic exterior 
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- Acordul de asociere in cazul asocieri de operatori economici (daca este 
cazul) - in original;  
- Imputernicirea (imputernicirile in cazul asocierilor) de semnatura - in 
original;  
- Dovada constituirii garantiei de paricipare la licitatie - in original;  
- Dovada incadrarii intrepriderii in categoria IMM, (daca este cazul) - in 
original.  
Documentele solicitate separat pentru sedinta de deschidere a ofertelor NU 
SE VOR INTRODUCE in acest pachet. 
l.) Coletele care vor fi transmise prin posta vor contine:   
- pachetul cu plicurile A si B, respectiv oferta 
- plicul separat pentru sedinta de deschidere a ofertelor, conform pct. 
VI.6.d), daca se opteaza pentru transmiterea lui prin posta.  
m.) Documentele solicitate separat pot fi transmise comisiei de evaluare 
pana la ora deschiderii ofertelor, prin orice mijloc. 
n.) Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate corespunzator, 
astfel incat la sedinta de deschidere sa se poata constata integritatea 
plicurilor. 

VI.7) Vizitarea 
amplasamentului 

Autoritatea contractanta are obligatia de a permite personalului sau 
agentilor ofertantilor sa viziteze amplasamentul. 
Ofertantului i se permite sa viziteze si sa examineze amplasamentul si sa 
obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii 
ofertei.  
Ofertantul isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar 
putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu 
pierderea ori deteriorarea proprietatii. Ofertantul va suporta orice 
eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii 
amplasamentului.  
Autoritatea contractanta va organiza vizita in teren la data de 
31.01.2011, ora 10 in Zona Oituz cf. Planului de Situatie si a 
Certificatului de Urbanism nr. _____ din _______________. 
La finalul vizitei in teren, se va intocmi un Proces verbal de vizitare a 
amplasamentului. Daca un ofertant nu a participat la vizita pe teren 
organizata de autoritatea contractanta la data stabilita, acesta solicita 
documentatia de atribuire si dupa aceasta data (cu respectarea 
termenului legal prevazut de OG 34/2006) insa trebuie sa efectueze pe 
cont propriu vizita pe teren fara implicarea autoritatii contractante. 

VI.8) Data si ora 
limita de depunere 
a ofertelor 

09.03.2011, ora 14 

VI.9) Posibilitatea 
retragerii sau 

a) Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta 
numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei, respectiv 
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modificarii 
documentelor 

09.03.2011, ora 14 si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. 
b) In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta 
deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea 
modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data 
limita pentru depunerea ofertelor, respectiv 09.03.2011, ora 14. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in 
conformitate cu prevederile de prezentare a ofertei, cu amendamentul 
ca plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, cu inscriptia 
“MODIFICARI”. 
c) Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa decat cea stabilita 
in anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea 
contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere – 09.03.2011, 
ora 14 – se returneaza nedeschisa. 

VI.10) Deschiderea 
documentelor 
pentru selectarea 
ofertelor  

a) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 
10.03.2011, ora 10, sediul Universitatii de Vest din Timisoara, localitatea 
Timisoara, Bld. Vasile Parvan, nr. 4, jud. Timis 
b) Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor:  

1) membrii comisiei de evaluare 
2) reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor; 
3) observatorii desemnati de catre UCVAP; 
4) alte persoane autorizate de autoritatea contractanta.  

c) La deschidere, autoritatea contractanta verifica documentele atasate 
pe plicul exterior:  

1) pentru persoanele care participa la sedinta de deschidere din 
partea ofertantilor, imputernicire din partea persoanei autorizate sa 
reprezinte ofertantul la procedura (conform Formularului nr. 30 - 
Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de 
deschidere); 

2) copie dupa actul de identitate al persoanelor care participa la 
deschidere din partea ofertantilor; 

3) dovada constituirii garantiei de participare, in original; 
dovada ca ofertantul/ofertantii reprezinta o intreprindere mica sau 
mijlocie, respectiv dovada privind numarul de salariati si dovada privind 
cifra de afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum si valoarea 
activelor totale, pentru ofertantii care vor depune garantia de participare 
in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 
privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si 
completarile ulterioare. In cazul in care ofertantul nu transmite printr-
un  reprezentant plicul care contine documentele solicitate la sedinta de 
deschidere, coletul cu oferta va fi ambalat in mod asemanator coletelor 
transmise prin posta.  
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VII. Criteriul de atribuire: 
Pretul cel mai scazut                                 IxI 
Cea mai avantajoasa oferta economica       □ 
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile în lei din propunerea 
financiară, fără taxa pe valoarea adăugată. 
 

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI  
VIII.1 Ajustarea pretului contractului                         DA     IxI    NU □   
Universitatea de Vest din Timisoara accepta ajustarea pretului in conformitate cu art. 97 alin. 
2 din HG 925/2006 în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale 
legitime ale părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  
Situatiile care pot determina ajustarea preţului contractului sunt următoarele: 
a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea, de către autorităţile 
locale, a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor 
pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează 
semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică se va raporta la influenţa 
corectă pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor 
resurselor se va realiza numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de 
instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de 
Statistică, indici bursieri, pe baza de note justificative sau in baza dispozitiilor de santier emise 
de catre dirigintele de santier si ulterior prin incheierea de acte aditionale la contract. 
VIII.2. Garantia de buna executie a contractului       DA     IxI    NU  □   
Garantia de buna executie se constituie în conditiile prevazute de art. 89 si 90 ale H.G. nr. 
925/2006 si va reprezenta : 
 - 5 % din valoarea contractului pentru serviciile de proiectare si inginerie, fara TVA 
 - 5 % din valoarea contractului pentru lucrarile de constructii si instalatii, fara TVA, 
 - 5 % din valoarea contractului pentru dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar, fara 
TVA 
Pentru serviciile de proiectare si inginerie: 
Garantia de buna executie se poate constitui integral printr-un instrument de garantare 
(„scrisoarea de garantie emisa de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa prevada daca 
activarea garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in 
conformitate cu contractul garantat; sau b). neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate”.) emis in conditiile legii de o societate 
bancara sau de societate de asigurari care devine anexa la contract (F.31), sau partial prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are 
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o banca agreata de ambele 
parti. Suma initiala care se va depune de catre executant in contul deschis nu trebuie sa fie mai 
mica de 0,5% din valoarea contractului pentru serviciile de proiectare si inginerie. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri 
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succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie în prezenta documentaţie de atribuire. 
Pentru lucrarile de constructii si instalatii 
Garantia de buna executie se poate constitui integral printr-un instrument de garantare 
(„scrisoarea de garantie emisa de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa prevada daca 
activarea garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in 
conformitate cu contractul garantat; sau b). neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate”.) emis in conditiile legii de o societate 
bancara sau de societate de asigurari care devine anexa la contract (F.31), sau partial prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are 
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o banca agreata de ambele 
parti. Suma initiala care se va depune de catre executant in contul deschis nu trebuie sa fie mai 
mica de 0,5% din valoarea contractului pentru lucrarile de constructii si instalatii. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri 
succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie în prezenta documentaţie de atribuire 
Pentru dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar: 
Garantia de buna executie se poate constitui integral printr-un instrument de garantare 
(„scrisoarea de garantie emisa de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa prevada daca 
activarea garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in 
conformitate cu contractul garantat; sau b). neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate”.) emis in conditiile legii de o societate 
bancara sau de societate de asigurari care devine anexa la contract (F.31), sau partial prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are 
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o banca agreata de ambele 
parti. Suma initiala care se va depune de catre executant in contul deschis nu trebuie sa fie mai 
mica de 0,5% din valoarea contractului pentru dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar. 
Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie în prezenta documentaţie de atribuire. 
        Potrivit prevederilor cuprinse la art. 92 alin. 4 lit. a si b din HG 925/2006 modificata, 
garantia se va restitui astfel: 
Pentru serviciile de proiectare si inginerie: 
 -  in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
efectuate pe baza proiectului, daca pana la acea data Universitatea de Vest din Timisoara nu a 
ridicat pretentii asupra ei. 
Pentru lucrarile de constructii si instalatii: 
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca pana la acea data Universitatea de Vest din Timisoara nu 
a ridicat pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, 
pe baza procesului verbal de receptie finala.  
 

Conform art. 92. alin. 4 din HG 925/2006 procesele verbale de receptie finala pot fi intocmite 
si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 
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Pentru dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar: 
 - restituirea garantiei de buna executie se va face în cel mult 14 zile de la data întocmirii 
procesului-verbal de receptie a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar care fac obiectul 
contractului si/sau de la plata facturii finale, daca pana la acea data Universitatea de Vest din 
Timisoara nu a ridicat pretentii asupra ei. 
 

Oferta este considerata inacceptabila în urmatoarele situatii: 
a) se încadreaza în categoria celor prevazute la art. 33 alin. (3);  
b) a fost depusa de un ofertant care nu îndeplineste una sau mai multe dintre cerintele de 
calificare stabilite în documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 
alin. (4)-(5), documente relevante în acest sens; 
c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata în 
considerare din urmatoarele motive: 
- în invitatia  de participare nu este precizata în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte 
alternative; 
- respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute în caietul de sarcini; 
d) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca 
si de protectie a muncii, atunci când aceasta cerinta este formulata în conformitate cu 
prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanta de urgenta; 
e) pretul, fara TVA, inclus în propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata 
prin anuntul/invitatia de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri 
suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv; 
e1) pretul, fara TVA, inclus în propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata 
prin anuntul/invitatia de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri 
suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta 
a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii: 
- pretul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimata prevazuta în 
anuntul/invitatia de participare; 
- încheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale 

ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante în raport cu anumite 
praguri valorice; 

f) în urma verificarilor prevazute la art. 202 si 203 din ordonanta de urgenta se constata ca 
oferta are un pret neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza a fi furnizat/prestat/executat, 
astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi 
solicitati prin caietul de sarcini. 
Oferta este considerata neconforma în urmatoarele situatii: 
a) nu satisface în mod corespunzator cerintele caietului de sarcini; 
b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea 
contractanta în cadrul documentatiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase 
pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu 
accepta renuntarea la clauzele respective; 
c) contine în cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si 
care nu pot fi justificate; 
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d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este 
prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila 
aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. 
Reguli de evitare a conflictului de interese 
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate 
masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de 
interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. 
Persoana fizica sau juridica care a participat la întocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, 
în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai 
în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa 
distorsioneze concurenta. 
Persoanele fizice sau juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau 
subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. 
Nu au dreptul sa fie implicati în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor 
urmatoarele persoane: 
a)persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de 
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau 
subcontractanti; 
b)sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanti/candidati; 
c)persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea 
pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 
d)persoane care în exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante se afla în 
situatia existentei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor 
publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul 
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori 
asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se 
afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin 
functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. 
 

Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achizitie publica, 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei 
perioade de cel putin 12 luni de la încheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului 
respectiv pentru cauza imorala. 
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Sectiunea a III-a 
 

CAIETUL DE SARCINI  
(SPECIFICATII TEHNICE SI ALTE INFORMATII) 

 
I. Informatii generale privind autoritatea contractanta  
In realizarea atributiilor sale Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza proceduri de 
atribuire a contractelor de achizitie publica in conditiile prevazute de O.U.G. 34/19.04.2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 
de concesiune de servicii publicata in M.Of. Partea I nr. 418/15.05.2006, ale H.G nr. 925/19.04.2006 
pentru aprobarea normelor  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din 
OUG nr. 34/19.04.2006 publicata in M.Of. Partea I nr. 625/20.07.2006 si a celor prevazute in 
prezenta documentatie de atribuire. 
 
Sursa de finantare a contractului: contractul este finantat prin Programul Operational Sectorial 
,,Cresterea Competivitatii Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1, conform 
Contract de finantare nr.260/28.09.2010 
 
II. Procedura aplicata pentru achizitie: licitatie deschisa. 
 
III. Obiectul achizitiei:  
,,Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe, obiecte de 
inventar,  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 
Prestarea serviciilor de proiectare si inginerie va include urmatoarele actiuni: elaborare proiect 
tehnic, detalii de executie, intocmire documentatii pentru obtinerea/prelungirea avizelor 
acordurilor, autorizatiilor faza PT si depunerea acesteia la organele competente pentru investitia 
,,Institutul de cercetari avansate de mediu”. 
Lucrarile de constructii si instalatii: se vor avea in vedere executarea de lucrari pentru 
amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor, investitia de baza si organizarea de santier pentru 
investitia ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 
Dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar va include urmatoarele actiuni: furnizarea 
mijloacelor fixe, furnizarea obiectelor de inventar, instalarea si punerea lor in functiune pentru 
investitia ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 
Se va pune la dispozitie Studiul de fezabilitate. Solutiile tehnice aprobate la faza studiului de 
fezabilitate nu pot fi modificate de catre ofertant. Daca pe parcursul executarii serviciilor de 
proiectare, proiectantul constata inadvertenta intre documentatia tehnica (studiu de fezabilitate) 
si situatia din teren, are obligatia de a aduce la cunostinta autoritatii contractante aceste 
inadvertente semnalate, care (A.C.n.n.) este obligata sa instiinteze A.N.C.S/autoritatea de 
management. Dupa aprobarea Autoritatii de Management si autoritatii contractante, 
proiectantul va executa serviciile de proiectare in conformitate cu reglementarile legale si situatia 
din teren, cu respectarea conditiilor contractului de grant.  
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Ofertantilor li se permite sa studieze la sediul autoritatii contractante documentatiile tehnice si 
sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei precum si asigurarea 
unui exemplar al documentatiilor tehnice in format electronic (CD) cu conditia transmiterii unei 
scrisori de intentie. 

CONTINUTUL PROIECTULUI TEHNIC 
 

Proiectul tehnic se va intocmi in conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 863/2008 
pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii". 
In conformitate cu prevederile Ordinului 863/2008 “Proiectul tehnic verificat potrivit 
prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea 
obiectivului de investitii: executia lucrarilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor 
tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si 
teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar.” 
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice 
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice 
ale beneficiarului, individualizate in Studiul de fezabilitate, pus la dispozitie de autoritatea 
contractanta. 
Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate, etapa in care s-au aprobat 
indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost 
obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale. Plata 
avizelor si acordurilor vor fi suportate de catre autoritatea contractanta. 
Proiectul tehnic se verifica pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in conditiile legii, pe cheltuiala autoritatii 
contractante. 
 

Continutul-cadru al proiectului tehnic este urmatorul: 
A. Partile scrise 
 

1. Date generale: 
    - denumirea obiectivului de investitii; 
    - amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare); 
    - titularul investitiei; 
    - beneficiarul investitiei; 
    - elaboratorul proiectului. 
2. Descrierea generala a lucrarilor 
2.1. In cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face 
referiri asupra urmatoarelor elemente: 
    a) amplasamentul; 
    b) topografia; 
    c) clima si fenomenele naturale specifice zonei; 
    d) geologia, seismicitatea; 
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    e) prezentarea proiectului pe specialitati; 
    f) devierile si protejarile de utilitati afectate; 
    g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si 
provizorii; 
    h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea; 
    i) trasarea lucrarilor; 
    j) antemasuratoarea. 
 2.2. Memorii tehnice pe specialitati. 
3. Caietele de sarcini 
Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, 
conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi 
incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si 
altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta 
solicitate. 
Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor 
tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive. 
3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini: 
a) fac parte integranta din proiectul tehnic; 
b) reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta 
informatii, precizari si prescriptii complementare planselor; 
c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative 
inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor; 
d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele 
acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si 
probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final; 
e) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se poata determina 
cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei 
lucrarilor; 
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti si ingineri specialisti - 
pentru fiecare categorie de lucrare; 
g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile 
pentru teste, verificari, probe; 
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata; 
i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei; 
j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a 
deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea). 
3.2. Tipuri de caiete de sarcini 
3.2.1. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor; 
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice 
si confectii diverse; 
c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune; 
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d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul cartii 
tehnice. 
3.2.2. In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi: 
a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul constructiilor si care se 
elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii; 
b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza independent 
pentru fiecare lucrare. 
3.3. Continutul caietelor de sarcini 
Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda: 
a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea 
elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie 
in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, 
precum si tipurile de programe utilizate; 
b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea; 
c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, 
pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor; 
d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii; 
e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii; 
f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, 
confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari; 
g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea. 
4. Listele cu cantitatile de lucrari 
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si 
contine: 
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul nr. 33 - F1 din Ordinul MDLPL nr. 
863/2008); 
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul nr. 34 – F2 din 
Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul nr. 35 – F3 din Ordinul 
MDLPL nr. 863/2008); 
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice (formularul nr. 36 - F4 din Ordinul 
MDLPL nr. 863/2008); 
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul nr. 37 - F5 din Ordinul 
MDLPL nr. 863/2008); 
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate 
utiliza formularul din Ordinul MDLPL nr. 863/2008). 
NOTA: 
Formularele nr. 33 - F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 – nr.37 – F5 din Ordinul MDLPL 
nr. 863/2008, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si 
vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii. 
5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul nr. 38 - F6 din Ordinul 
MDLPL nr. 863/2008) 
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    Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de 
investitii/interventii. 
    B. Partile desenate 
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale 
acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, 
se compun din: 
 1. Planse generale: 
Sunt planse informative de ansamblu si cuprind: 

* plansa de incadrare in zona; 
* plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice; 
* plansele topografice principale; 
* plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a 

recomandarilor privind lucrarile de fundare; 
* plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a 

distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si 
planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare 
a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea; 

* plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea 
volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului 
transportat (excedent si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele 
si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice; 

* plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, 
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca 
sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva 
agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea; 

* plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare. 
2. Plansele principale ale obiectelor 
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei. 
Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod si 
denumire proprii. 
 

Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind: 
2.1. Planse de arhitectura 

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, 
dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte 
informatii de aceasta natura. 

2.2. Planse de structura 
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu 
toate caracteristicile acesteia, si cuprind: 

* planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate; 
* planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate; 
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* descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj 
(numai in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, 
manipularea, depozitarea si montajul. 

2.3. Planse de instalatii 
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, 
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea. 

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice 
Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, 
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume: 

* planse de ansamblu; 
* scheme ale fluxului tehnologic; 
* scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 
* scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, 

retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice; 
* planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, 

sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; 
* diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul 

grafic necesar punerii in functiune si exploatarii; 
* liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise 

cuprinzand parametrii, performantele si caracteristicile acestora. 
Nota: Documentele ce fac parte din proiectul tehnic intocmit in conformitate cu prevederile 
Ordinului 863/2008 se vor adapta cerintelor de proiectare a drumurilor. 
IV. Servicii si date puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta 
Autoritatea contractanta va pune la dispozitia proiectantului la sediul Autoritatii contractante  
studiul de fezabilitate iar executantului terenul liber de orice sarcini. 
V.  Lista standardelor aplicabile 
Executantul se va conforma standardelor in vigoare: 
a) fie reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la 
standardizarea nationala, compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene; 
b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la lit. a), standarde 
nationale, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere: 
I. standarde nationale care adopta standarde europene; 
II. standarde nationale care adopta standarde internationale; 
III. alte standarde 

 
ACHIZITIE MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR 

 
I. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE DE NATURĂ TEHNICĂ 
Condiţii generale 
Condiţiile generale şi specifice de natură tehnică sunt cele menţionate în specificaţiile tehnice. 
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Prevederile caietului de sarcini sunt minimale, în sensul că cerinţele tehnice solicitate reprezintă 
un minim de capabilităţi tehnice ce trebuie respectat de mijloacele fixe si obiectele de inventar 
ofertate. 
Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare doar in 
masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor 
minimale din caietul de sarcini . Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor 
prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
Ofertarea de produse care nu indeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate, in 
caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 
Toate mijloacele fixe si obiectele de inventar vor fi noi, cu manual de utilizare in limba romana, 
excepţie făcând caracteristicile tehnice ale produselor ofertate. Receptia produselor furnizate se 
va efectua ulterior livrarii, montarii si punerii in functiune a produselor prin incheierea unui 
proces verbal de punere in functiune. 
Ofertantul va pune la dispoziţia autoritatii contractante lista unităţilor service recomandate şi 
agreate de producătorii/dealerii de mijloacele fixe si obiectele de inventar, unde se vor efectua 
reviziile tehnice obligatorii, pe durata garanţiei. 
DENUMIRE MIJLOACELE 
FIXE SI OBIECTELE DE 
INVENTAR 

U.M Cantitate Fisa tehnica 
anexata 

 Buc. 1 Fisa tehnica nr 1_1 
Caracteristicile tehnice si performatele echipamentelor sunt precizate in fisele tehnice.  

Ofertantul este obligat sa prezinte oferta tehnica sub forma mentionata in fisele tehnice. 
Produsele oferite de ofertant trebuie sa corespunda tuturor cerintelor din coloana A.  

Din punct de vedere tehnic si comercial sunt acceptate numai produsele care indeplinesc 
conditiile impuse privind parametrii tehnici si comerciali minime, egale sau mai avantajoase fata 
de cerintele prescrise. 

Datele tehnice ale produselor ofertate trebuie trecute langa cerintele minime cerute in 
coloana B, in aceeasi dimensiune si exprimate in aceleasi unitati de masura.  

Tabelul astfel completat trebuie astasat la oferta. In acele locuri unde cerinta este 
corespondenta fata de prescriptiile cerute, in partea dreapta a tabelului trebuie trecut cuvantul 
“corespunde”.  
Atragem atentia ofertantilor ca toate pozitiile coloanei B trebuie completate. Necompletarea 
unei singure pozitii (rand) din tabel atrage dupa sine obligatia ca ofertantul sa aduca completari 
la oferta tehnica. 
Ofertarea de produse care nu indeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate, in 
caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. Toate echipamentele vor fi noi cu manual de 
utilizare in limba romana, exceptie facand caracteristicile tehnice ale produselor ofertate. 
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II. SPECIFICAŢII TEHNICE 
     DATE TEHNICE:  

PARTEA A PARTEA B 
Specificatii tehnice impuse prin caietul 
de sarcini 
 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 
impuse prin caietul de sarcini 

Producator 
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Pentru conformitatea ofertei prezentate, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu pliante sau 
cataloage de produse din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale echipamentului ofertat, 
acestea facând parte integranta a propunerii tehnice. Neprezentarea catalogului sau pliantului la 
deschiderea ofertelor, care sa ateste specificatiile tehnice ale produsului atrage dupa sine 
descalificarea operatorului economic.  
 
Cerintele din caietul de sarcini referitoare la caracteristicile si dotarile utilajului sunt obligatorii si 
eliminatorii. Orice oferta care nu intruneste aceste cerinte va fi considerata ca neconforma si nu 
va fi luata in considerare. 
 
Conditii de instruire 
 
Se va asigura instruirea teoretica si practica a operatorilor la sediul autoritatii contractante. 
 
Conditii de livrare 
 
Termenul de furnizare a dotarilor se va realiza numai la comanda achizitorului prin 
raportare la durata de furnizare ofertata de catre operatorul economic declarat castigator. 
Echipamentul va fi livrat asamblat la sediul Institutului de Cercetari Avansate de Mediu - 
ICAM, va fi insotit de manual de utilizare si intretinere in limba romana. 
 
Conditii de testare si receptie 
 
In momentul in care echipamentul este pus in functiune se va oferi asistenta tehnica. Dupa 
punerea in functiune se vor face teste si constatari si anume: 

• functionarea tuturor echipamentelor; 
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• caracteristicile tehnice cerute de beneficiar; 
• dotarile cerute de beneficiar; 

 
1. Documente si accesorii care insotesc livrarea: 

Manual  de  utilizare in limba romana, Declaratie conformitate, Certificate calitate si garantie 
 

2. Garantie si service; 
Termenul de garantie minim acordat produselor este cel acordat de producator; 
Service-ul pe perioada de garanţie trebuie asigurat la locul de activitate al mijloacelor fixe si 
obiectelor de inventar. 

 
3. Conditii de livrare; 

Livrarea se face la locul indicat de beneficiar, respectiv Institutul de Cercetari Avansate de 
Mediu - ICAM. 
 
Durata contractului  
Durata contractului avand ca obiect ,,Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si 
dotarea cu mijloace fixe, obiecte de inventar,  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate 
de mediu” nu va depasi termenul rezultat din proiectul tehnic intocmit cu raportare la conditiile 
de admisibilitate impuse de Studiul de Fezabilitate si aprobate de Autoritatea Nationala pentru 
Cercetare Ştiintifica – ANCŞ. 
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SECTIUNEA IV 
 

CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 
Clauzele contractuale obligatorii sunt cuprinse in propunerea de contract. 
 
Se va atasa obligatoriu la oferta si propunerea de contract a ofertantului, completata 
corespunzator, cel putin cu datele despre operatorul economic, precum si cu numele 
persoanelor care vor semna contractul din partea ofertantului. 
 
Ofertantul va prezenta varianta sa de contract, intocmita pe baza propunerii de contract a 
autoritatii contractante, cu respectarea clauzelor contractuale obligatorii. Acestea nu pot fi 
modificate, decat cu raportare la oferta furnizorului, in conditiile respectarii ofertei tehnice si 
financiare.  

CONTRACT DE FURNIZARE 
nr. _________ data ______________ 

1. Preambul 
In temeiul OUG nr. 34/2006 actualizata, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, implicit 
in temeiul normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica si  HG nr. 925/2006, actualizata, s-a incheiat prezentul contract, intre 
Universitatea de Vest din Timisoara, cu sediul in localitatea Timisoara, B-dul Vasile Parvan, 
nr. 4, judetul Timis, cod postal 300223, telefon: 0256/592325, fax: 0257/592381, CF 4250670, 
titulara a contului nr. RO76TREZ621504601X000503 deschis la Trezoreria Timisoara, 
reprezentata prin d-nul Prof. Univ. Dr. Ioan Talpos, avand functia de Rector, in calitate de 
achizitor, pe de o parte  
si 
S.C. _________________________ SRL/SA cu sediul in loc. ________________, str. 
_________________, nr. ____, jud. _____________, inregistrat ORC sub nr. 
____________________, CUI: ___________________, tel/fax: __________________, cont 
nr. ____________________________ deschis la ___________________________, 
reprezentata legal prin _________________________, in calitate de furnizor, pe de alta parte. 
 
2. Definitii 
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
- contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
- prestator (in cazul componentei de proiectare), executant (in cazul componentei de lucrari) si  
furnizor (in cazul componentei de furnizare)- partile contractante, asa cum sunt acestea numite 
in prezentul contract; 
- pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
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- produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
- servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica 
in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 
- lucrari – lucrarile care vor fi executate de catre executant in temeiul prezentului contract in 
legatura cu Universitatea de Vest din Timisoara in limita cantitatilor si a calitatii acestora 
mentionate in oferta. 
 - santier – aria terenului in care vor fi localizate investitiile.  
- origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor 
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, 
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi 
distincta de nationalitatea furnizorului. 
- destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
- termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera 
Internationala de Comert (CIC). 
- universitatea – Universitatea de Vest din Timisoara, in legatura cu care prestatorul va presta 
serviciile, executantul va executa lucrarile si furnizorul va furniza produsele; 
- 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 enuntiativa. 
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; 
- zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
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”sau“zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul contractului 
4.1. Obiectul contractului consta in Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de 
constructie si dotarea cu mijloace fixe, obiecte de inventar,  pentru investitia: 
,,Institutul de cercetari avansate de mediu”, clasificate conform CPV: 71242000-6 Pregatire 
de proiecte si proiectare, estimare a costurilor; 45214600-6 Construcţie de centre de cercetare; 
38000000- 5 Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor); 
30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer; 39150000-8 Diverse tipuri de mobilier si 
de echipament. 
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4.2. Prestarea serviciilor de proiectare si inginerie va include urmatoarele actiuni: elaborare 
proiect tehnic, detalii de executie, intocmire documentatii pentru obtinerea/prelungirea avizelor 
acordurilor, autorizatiilor faza PT si depunerea acesteia la organele competente. 
4.3. Lucrarile de constructii si instalatii: se vor avea in vedere executarea de lucrari pentru 
amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor, investitia de baza si organizarea de santier. 
4.4. Dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar va include urmatoarele actiuni: furnizarea 
mijloacelor fixe, furnizarea obiectelor de inventar, instalarea si punerea lor in functiune. 
 
5. Pretul contractului 
5.1. Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor, 
conform graficului de plati, este de _____________ lei, la care se adauga si taxa pe valoare 
adaugata, compus din: 
 

o ___________ lei la care se adauga TVA 24% ________ lei – proiectare si inginerie 
o ___________ lei la care se adauga TVA 24% ________ lei – constructii si instalatii 
o ___________ lei la care se adauga TVA 24% ________lei – dotarea cu mijloace fixe si obiecte de 

inventar 
 

5.2. Contravaloarea serviciilor de proiectare si inginerie, executiei de lucrari de constructie, si 
dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar va fi achitata catre furnizor in conformitate cu 
prevederile contractului de finantare, anexele acestuia si modul de decontare aferente 
programelor finantate prin POS CCE – AXA II. Operatiunea 2.2.1., pe baza facturii emise de 
catre furnizor, care va avea atasata o copie certificata de pe procesul verbal de 
receptie/procesului verbal de punere in functiune. 
 
6. Durata contractului 
Durata prezentului contract este de ________, dupa cum urmeaza: 
6.1. Serviciile de proiectare si inginerie ce fac obiectul prezentului contract se vor finaliza 
conform ofertei tehnice înaintată de către executant în termen de _________ de la semnarea 
contractului. 
6.2. Lucrările de constructii si instalatii  ce fac obiectul prezentului contract se vor finaliza 
conform ofertei tehnice înaintată de către executant în termen de _________ de la ordinul de 
începere a lucrărilor dat de către achizitor. 
6.3. Furnizarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ce fac obiectul prezentului contract se 
vor finaliza conform ofertei tehnice înaintată de către executant în termen de __________ de la 
comanda achizitorului. 
 
7. Executarea contractului 
7.1. Prestarea serviciilor de proiectare si inginerie va  incepe dupa deschiderea contului garantiei 
de buna executie/dupa constituirea garantiei de buna executie si in maxim ___ zile de la data 
semnarii contractului. 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

7.2. Executarea lucrarilor de constructii si instalatii incepe dupa deschiderea contului garantiei 
de buna executie/dupa constituirea garantiei de buna executie, in maxim ___ zile de la data 
semnarii procesului verbal de receptie finala a proiectului tehnic, in prealabil fiind obtinute 
autorizatiile si avizele necesare. 
7.3. Furnizarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar incepe dupa deschiderea contului 
garantiei de buna executie/dupa constituirea garantiei de buna executie, in maxim ___ zile de la 
comanda achizitorului. 
Nota: Garantia de buna executie constituita printr-un instrument de garantare („scrisoarea de 
garantie emisa de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa prevada daca activarea garantiei se 
va executa:  
a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau 
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate”.). 
 
8. Documentele contractului 
 Documentele contractului sunt: 
- Documentaţia de atribuire; 
- Studiul de fezabilitate; 
- Oferta financiara/tehnica 
- Contract de asociere – daca este cazul 
- Contract de subcontractare – daca este cazul 
- Dovada garantiei de buna executie (raportat la modalitatea de constituire). 

 
9. Protectia patrimoniului cultural national (cu privire la componenta de executie a 
contractului) 
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca 
fiind proprietatea absoluta a achizitorului. 
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau 
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar 
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta 
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitorul privind indepartarea acestora. 
Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli 
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la 
care executantul are dreptul; 
9.3 Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor 
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor 
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10. Obligatiile principale ale furnizorului 
10.1. Pentru serviciile de proiectare si inginerie: 
- obligaţia de a intocmi proiectul tehnic cu atenţia şi promptitudinea cuvenita, în concordanţă 
cu studiul de fezabilitate si obligaţiile asumate prin prezentul contract; 
- obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat si la standardele si performantele asumate prin prezentul 
contract. 
- prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu obligatiile 
asumate prin contract si cu respectarea legislatiei in materie. Totodata este raspunzator si de 
calificarea personalului folosit in realizarea obiectului contractului, conform atestarilor in 
domeniu. 
- prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror daune-interese, costuri, 
taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare 
rezulta din respectarea documentatiei de atribuire intocmit de catre achizitor. 
- prestatorul se obliga sa respecte termenele de finalizare si de predare a documentatiei conform 
prevederilor prevazute la art. 6 din prezentul contract.  
- prestatorul se obliga sa respecte toate prevederile legale si incidente in domeniul proiectarii. 
Daca pe parcursul executarii serviciilor de proiectare, proiectantul constata inadvertenta intre 
documentatia tehnica (studiu de fezabilitate) si situatia din teren, are obligatia de a aduce la 
cunostinta autoritatii contractante aceste inadvertente semnalate, care (A.C.n.n.) este obligata sa 
instiinteze A.N.C.S/autoritatea de management. Dupa aprobarea Autoritatii de Management si 
autoritatii contractante, proiectantul va executa serviciile de proiectare conformitate cu 
reglementarile legale si situatia din teren, cu respectarea conditiilor contractului de grant.  
10.2. Pentru lucrarile de constructii si instalatii 
10.2.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia 
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin 
contract, in limitele prevazute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute 
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract 
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
10.2.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei 
lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de 
executie, cu respectarea modului de decontare impus de contractul de finantare. 
10.2.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta 
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu 
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu 
modificarile ulterioare. 
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta 
in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
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 (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in 
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, 
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa 
le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 
10.2.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul 
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respectiv sa il absolve de obligatia de a executa 
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 
 (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina 
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 
pe cheltuiala achizitorului, dupa parcurgerea procedurilor legale specifice autoritatii contractante 
sau a Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” – POS CCE – 
AXA II, Operatiunea 2.2.1. 
10.2.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica 
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul 
datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre 
proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte 
obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.2.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat 
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara 
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau 
de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului 
riveranilor; 
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.2.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii. 
10.2.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau 
in mod abuziv: 
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    a)  confortul riveranilor; sau 
    b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care 
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
 (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.2.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora 
de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta 
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul 
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, 
astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 
 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, 
atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege 
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se 
intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta. 
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 
cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva 
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va 
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica 
cu sau care se afla pe traseul santierului. 
 
10.2.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 
- de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
- de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai 
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 
10.2.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale 
constructiei, ivite intr-un interval de 24 de luni de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui 
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca 
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 
10.2.12 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 
    a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
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instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in 
acestea; si 
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 
10.3 Pentru furnizarea de mijloace fixe si obiecte de inventar 
10.3.1. Furnizorul se obliga sa livreze  mijloacele fixe si obiecte de inventar cu respectarea art. 6 
din prezentul contract la sediul autoritatii contractante sau la locatia indicata de aceasta; 
10.3.2. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea mijloacele fixe si obiecte de 
inventar in conformitate cu cerintele tehnice mentionate in documentatia de atribuire si in 
propunerea tehnica inaintata, anexa la prezentul contract.  
10.3.3. Furnizorul se obliga sa asigure consultanta, service-ul si instruirea personalului in 
vederea utilizarii in conditii optime a mijloacele fixe si obiectelor de inventar. Asigurarea 
service-ului in perioada de garantie se va face la sediul achizitorului, in cazul in care eventualele 
interventii se pot remedia pe plan local . Mijloacele fixe si obiectele de inventar se considera 
furnizate la data incheierii procesului-verbal de punere in functiune, dupa furnizarea si 
montarea acestora. 
10.3.4. Furnizorul se obliga sa despagubeasca 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 mijloacele fixe si obiecte de inventar achizitionate, si daune-interese, 
costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea documentatiei de atribuire/caietului de sarcini tehnic intocmit 
de catre achizitor. 
 
11. Obligatiile achizitorului: 
11.1. Pentru serviciile de proiectare si inginerie: 
11.1.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului toate informatiile si 
indicatiile necesare acestuia in vederea indeplinirii in conditii optime a contractului. 
11.1.2. Achizitorul va fi pe deplin responsabil de informatiile comunicate prestatorului . 
11.1.3. Achizitorul are obligatia de a plati pretul contractului conform prevederilor cuprinse la 
pct. 5. din acesta. 
11.2. Pentru lucrarile de constructii si instalatii: 
11.2.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a 
convenit altfel, urmatoarele: 
    a)  amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 
    b)  suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 
    c)  caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 
    d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 
amplasamentului santierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 
masurat se suporta de catre executant. 
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11.2.2. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 
zile de la notificarea executantului. 
11.2.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte 
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale. 
11.2.4. Achizitorul are obligatia de a plati pretul contractului conform prevederilor cuprinse la 
pct. 5. din acesta. 
11.3. Pentru furnizarea de mijloace fixe si obiecte de inventar 
11.3.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze mijloacele fixe si obiectele de inventar, dupa 
instalarea si punerea in functiune, in termenul convenit prin prezentul contract; 
11.3..2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul mijloacele fixe si obiectelor de inventar catre 
furnizor in conformitate cu pct. 5.2 din prezentul. 
11.3..3. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia furnizorului orice facilitati si/sau informatii 
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si/sau pe care acesta le considera necesare 
indeplinirii contractului. 
11.3.4. Achizitorul va fi pe deplin responsabil de exactitatea informatiilor/datelor puse la 
dispozitia furnizorului. 
11.3.5. Achizitorul are obligatia de a plati pretul contractului conform prevederilor cuprinse la 
pct. 5. din acesta, dupa parcurgerea etapelor specifice, respectiv furnizare, montare si punere in 
functiune a acestora, cu respectarea modului de decontare specific Programului Operational 
Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” – POS CCE – AXA II, Operatiunea 2.2.1. 
 
12. Confidentialitatea contractului 
12.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti, sa faca cunoscut 
contractul sau prevederi din acesta unei terte parti in afara persoanelor implicate in derularea 
contractului. Este interzisa utilizarea informatiilor si documentelor obtinute, sau la care au avut 
acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile 
contractuale.  
12.2. Partea contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 
referitoare la contract daca: 
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 
parte contractanta; 
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 
contractante pentru asemenea dezvaluire; 
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
 
13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
13.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 
asumate prin contract, pana la termenele prevazute in graficul de executie, atunci achizitorul 
este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala in cuantum de 0,1 % pe zi din valoarea serviciilor, lucrarilor sau dotarilor  ramase 
de executat sau de furnizat. 
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13.2.  In cazul in care achizitorul  nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o 
cota procentuala in cuantum de 0,1% pe zi din plata neefectuata. 
13.3.  Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 
pretinde plata de daune-interese. 
13.4.  Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 
pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului 

 
Clauze specifice 

14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1. Garantia de buna executie se constituie în conditiile prevazute de art. 89 si 90 ale H.G. 
nr. 925/2006 si va reprezenta : 
 - 5 % din pretul contractului fara TVA aferent serviciilor de proiectare si inginerie 
 - 5 % din pretul contractului fara TVA aferent lucrarilor de constructii si instalatii  
 - 5 % din pretul contractului fara TVA aferent dotarii cu mijloace fixe si obiecte de inventar 
14.2. Garantia de buna executie se constituie dupa cum urmeaza: 
a) Pentru serviciile de proiectare si inginerie: 
Garantia de buna executie se poate constitui integral printr-un instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara sau de societate de asigurari (scrisoarea de garantie emisa de o 
societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa prevada daca activarea garantiei se va executa: a) 
conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b). 
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate”.) sau partial prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest 
caz contractantul are obligatia de deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la o 
banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va depune de catre executant in contul 
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului aferenta serviciilor de 
proiectare si inginerie. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului 
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în prezenta documentaţie de 
atribuire. 
b) Pentru lucrarile de constructii si instalatii 
Garantia de buna executie se poate constitui integral printr-un instrument de garantare emis 
in conditiile legii de o societate bancara sau de societate de asigurari (scrisoarea de garantie emisa de 
o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa prevada daca activarea garantiei se va executa: a) 
conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau 
b). neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate”.) sau partial prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii 
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contractante la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va depune de catre 
executant in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului 
aferenta lucrarilor de constructii si instalatii. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi 
cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în 
prezenta documentaţie de atribuire 
c) Pentru dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar: 
Garantia de buna executie se poate constitui integral printr-un instrument de garantare emis 
in conditiile legii de o societate bancara sau de societate de asigurari (scrisoarea de garantie emisa de 
o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa prevada daca activarea garantiei se va executa: a) 
conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau 
b). neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate”.) sau partial prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii 
contractante la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va depune de catre 
executant in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valorea contractului 
aferenta dotarii cu mijloace fixe si obiecte de inventar. Pe parcursul îndeplinirii contractului, 
autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele 
datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună 
execuţie în prezenta documentaţie de atribuire 
14.3. Potrivit prevederilor cuprinse la art. 92 alin. 4 lit. a si b din HG 925/2006 modificata, 
garantia se va restitui astfel: 
a) Pentru serviciile de proiectare si inginerie: 
 - in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
efectuate pe baza proiectului, daca pana la acea data Universitatea de Vest din Timisoara nu a 
ridicat pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) Pentru lucrarile de constructii si instalatii: 
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca pana la acea data Universitatea de Vest din Timisoara nu 
a ridicat pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, 
pe baza procesului verbal de receptie finala.  
Conform art. 92. alin. 4 din HG 925/2006 procesele verbale de receptie finala pot fi intocmite 
si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 
c) Pentru dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar: 
 - restituirea garantiei de buna executie se va face în cel mult 14 zile de la data întocmirii 
procesului-verbal de receptie a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, ulterior montarii si 
punerii in functiune a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, 
daca pana la acea data Universitatea de Vest din Timisoara nu a ridicat pretentii asupra ei. 
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15. Inceperea si executia contractului 
15.1. Inceperea serviciilor de proiectare 
Inceperea serviciilor de proiectare se realizeaza in ______ zile de la comanda beneficiarului cu 
respectarea studiului de fezabilitate pus la dispozitie de autoritatea contractanta. Daca pe 
parcursul executarii serviciilor de proiectare, proiectantul constata inadvertenta intre 
documentatia tehnica (studiu de fezabilitate) si situatia din teren, are obligatia de a aduce la 
cunostinta autoritatii contractante aceste inadvertente semnalate, care (A.C.n.n.) este obligata sa 
instiinteze A.N.C.S/autoritatea de management. Dupa aprobarea Autoritatii de Management si 
autoritatii contractante, proiectantul va executa serviciile de proiectare conformitate cu 
reglementarile legale si situatia din teren, cu respectarea conditiilor contractului de grant.  
15.2. Inceperea si executia lucrarilor 
15.2.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in ___ zile de la primirea ordinului in 
acest sens din partea achizitorului.  
 (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari 
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor. 
15.2.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie 
terminate la data stabilita. Datele intermediare mentionate in mod expres ca fiind date 
contractuale (termene esentiale), prevazute in graficele de executie, se considera date 
contractuale. 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de 
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a 
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea 
terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de 
niciuna dintre indatoririle asumate prin contract. 
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu 
isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 10.2. achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 
15.2.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a 
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia 
de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru 
acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de 
santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea 
achizitorului. 
(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. 
15.2.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a 
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 
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(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera 
aferenta acestora, revin executantului. 
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt 
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. 
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
15.2.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 
aprobarea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 
 (4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate 
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi 
suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 
15.3. Inceperea furnizarii dotarilor 
Inceperea furnizarii dotarilor, obiect al prezentului contract, incepe in ________ zile de la 
comanda autoritatii contractante. Furnizarea dotarilor se va considera realizata la momentul 
semnarii procesului verbal de instalare si punerea in functiune. 
 
16. Intarzierea si sistarea contractului 
16.1. In cazul in care: 
a) volumul sau natura prestarii serviciilor de proiectare, a lucrarilor sau a furnizarii de dotari 
neprevazute; sau 
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin 
incalcarea contractului de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea 
termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile 
vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
16.2. - Fara a prejudicia dreptul furnizorului, acesta are dreptul de a sista indeplinirea 
contractului in eventualitatea in care achizitorul nu onoreaza plata contractului cu respectarea 
impunerilor date de specificul decontarilor pe grant. 
 
17. Finalizarea contractului 
17.1. - Ansamblul contractului sau, daca este cazul, oricare parte a acestuia, prevazut a fi 
finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, 
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor/executarii lucrarilor/furnizarii 
produselor. 
17.2. - (1) La finalizarea contractului furnizorul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului 
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 
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(2) Raportat la etapele de indeplinire a obiectului contractului (elaborare proiect tehnic/executie 
lucrari/furnizare mijloace fixe si obiecte de inventar) si a constatarilor efectuate la sediul 
prestatorului/pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca 
comisia de receptie, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii scrise. In cazul in 
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate 
prestatorului/executantului/furnizorului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si 
finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a 
prestatorului/executantului/furnizorului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 
17.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, 
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
17.4. - Serviciile de proiectare se finalizeaza prin procesul verbal de predare - primire a 
proiectului. 
17.5. – Pentru componenta de executie receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, 
distincte din punct de vedere fizic si functional. 
17.6. - Furnizarea dotarilor se considera finalizata la predarea procesului verbal de instalare si 
punerea in functiune a acestora. 
 
18. Perioada de garantie acordata lucrarilor 
18.1. - Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia 
finala. 
18.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor 
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, cu respectarea conditiilor legale 
in vigoare. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala 
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a 
lucrarilor; sau 
c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 
implicite care ii revin in baza contractului. 
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre 
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari 
suplimentare. 
 
19. Perioada de garantie acordata produselor 
19.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca mijloacele fixe si obiectele de inventar furnizat 
prin contract incorporeaza toate caracteristicile/atributele tehnice indicate prin Caietul de 
sarcini tehnic si de catre furnizor in oferta tehnica anexata la contract.  
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19.2.(1) Conform ofertei tehnice inaintata, anexa la prezentul contract, perioada de garantie 
tehnica acordata mijloacelor fixe si obiectelor de inventar este cea data de catre 
producator. 
(2) Perioada de garantie tehnica a produsului incepe cu data receptiei efectuate in momentul 
livrarii/montarii si punerii in functiune a acestuia; 
19.3. Pe intreaga perioada a garantiei tehnice, furnizorul se obliga sa asigure atat service-ul cat 
si acele componentele (piese) aflate in perioada de garantie acordata de catre producator, in 
mod gratuit. In perioada de garantie furnizorul se obliga sa schimbe piesele/elementele defecte 
ale produsului cu piese noi. 
19.3.1. Durata maxima de interventie pentru remedierea unei defectiuni este de maxim ___ ore 
de la notificarea achizitorului. Totodata furnizorul va indeplini orice fel de sarcini ce deriva din 
documentatia de atribuire/propunerea tehnica inaintata aferente service-ului acordat in 
perioada garantiei tehnice.  
19.4. Orice plangere sau reclamatie ce apare in ceea ce priveste aceasta garantie, va fi adusa 
imediat la cunostinta furnizorului printr-o notificare scrisa; 
19.5. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau 
de a inlocui produsul/parti ale acestuia in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru 
achizitor. Produsul care, in timpul perioadei de garantie, il inlocuieste pe cel defect, beneficiaza 
de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii acestuia;  
19.6. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada 
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului 
si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de 
furnizor prin contract; 
 
20.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 
20.1. Furnizorul are obligatia de a livra/monta si pune in functiune produsele ce fac obiectul 
prezentului contract la sediul achizitorului, respectand termenele de livrare, conform art. 6 din 
acesta; 
20.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele livrate, 
respectiv cartea tehnica, documente doveditoare privind tranzitul bunului potrivit normelor 
legale in vigoare (declaratii vamale sau orice alte documente similare relevante, daca este cazul, 
manualul de utilizare in limba romana)etc. 
20.3. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate/montate si puse in 
functiune se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare si punere in functiune. 
 
21. Modalitati de plata 
(1) Plata contractului pentru serviciul de proiectare si inginerie se va realiza integral in 
termen de maxim 90 de zile de la data emiterii facturii in conformitate cu prevederile art. 7 din 
Contractul de finantare nr. 260/28.09.2010 dupa depunerea documentelor justificative, vizate 
de autoritatea contractanta si aprobarea  acestora de catre ANCŞ (Autoritatea Nationala 
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pentru Cercetare Ştiintifica), pe baza facturii emise de catre furnizor, care va avea atasata o 
copie certificata de pe procesul verbal de predare primire proiect. 
(2) Plata contractului  pentru lucrarile de  constructii si instalatii se va realiza partial  in 
termen de maxim 90 de zile de la data emiterii facturii in conformitate cu prevederile art. 7 din 
Contractul de finantare nr. 260/28.09.2010 dupa depunerea documentelor justificative, vizate 
de autoritatea contractanta si aprobarea  acestora de catre ANCŞ (Autoritatea Nationala 
pentru Cercetare Ştiintifica), pe baza facturii emise de catre furnizor, care va avea atasata o 
copie certificata de pe procesul verbal pe faze determinate avizat de Inspectoratul de Stat in 
Constructii. 
(3) Plata contractului pentru furnizarea de dotari (mijloace fixe si obiecte de inventar) se va 
realiza partial in termen de maxim 90 de zile de la data emiterii facturii in conformitate cu 
prevederile art. 7 din Contractul de finantare nr. 260/28.09.2010 dupa depunerea documentelor 
justificative, vizate de autoritatea contractanta si aprobarea  acestora de catre ANCŞ 
(Autoritatea Nationala pentru Cercetare Ştiintifica), pe baza facturii emise de catre furnizor, care 
va avea atasata o copie certificata de pe procesul verbal de predare -primire a produsului/proces 
verbal de punere in functiune. 
(4) In eventualitatea in care facturile vor cuprinde sume cumulate (pentru proiectare si inginerie, 
constructii si intalatii si dotari) decontarea facturilor se va realiza cu respectarea conditiilor 
impuse pentru fiecare componenta (servicii, lucrari, furnizare). 
 (5) Platile partiale se vor efectua, la cererea executantului, numai la valoarea lucrarilor executate 
conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de 
lucrari provizorii, intocmita si asumata de achizitor, astfel incat sa asigure o rapida si sigura 
verificare a lor. 
(6) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit, de 10 zile lucratoare. 
(7) Platile partiale se efectueaza cu respectarea conditiilor stipulate la prezentul punct si cu 
respectarea modului de plata conform art. 7 din Contractul de finantare nr. 260/28.09.2010. 
(8) Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata 
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita 
imediat. 
(9) - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala (in 
cazul lucrarilor)/de punere in functiune (in cazul furnizarii produselor)  nu va fi semnat de 
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile/produsele au fost executate/furnizate conform 
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea 
perioadei de garantie a lucrarilor/dupa montarea si punerea in functiune a produselor. Plata 
ultimelor sume datorate executantului/furnizorului pentru lucrarile executate/produsele livrate 
nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. Conditiile prevazute la pct. 
18-19 ale prezentului sunt aduse la cunostinta operatorului economic si nu vor putea fi 
imputate ulterior autoritatii contractante. 
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22. Ajustarea pretului contractului 
(1) Universitatea de Vest din Timisoara accepta ajustarea pretului in conformitate cu art. 97 
alin. 2 din HG 925/2006 în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale 
legitime ale părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.  
(2) Situatiile care pot determina ajustarea preţului contractului sunt următoarele: 
a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea, de către autorităţile 
locale, a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor 
pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează 
semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 
Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică se va raporta la influenţa 
corectă pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor 
resurselor se va realiza numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de 
instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de 
Statistică, indici bursieri, pe baza de note justificative sau in baza dispozitiilor de santier emise 
de catre dirigintele de santier si ulterior prin incheierea de acte aditionale la contract, cu 
respectarea prevederilor achizitiilor publice si cu viza prealabila a Autoritatii Nationale pentru 
Cercetare Ştiintifica – ANCŞ. 
 
23. Amendamente 
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 si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
 
24. Subcontractanti 
24.1. - Furnizorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi 
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
24.2. - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate 
cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
24.3. - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor, de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor, de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 
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24.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit 
partea sa din contract si cu acordul achizitorul. Schimbarea subcontractantului nu va modifica 
pretul contractului. 
 
25. Cesiunea 
Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. 
 
26. Forta majora 
26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
26.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 
26.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
27. Incetarea contractului 
Prezentul contract poate inceta in urmatoarele circumstante: 
a) prin finalizarea obiectului contractului si plata de catre achizitor a tuturor sumelor datorate 
furnizorului pentru indeplinirea contractului; 
b) in circumstantele mentionate in Clauza 14.3., cu conditia ca partea care nu este in culpa si 
care intentioneaza sa solicite incetarea contractului in baza acestei clauze sa fi transmis anterior 
solicitarii de incetare a contractului o notificare catre cealalta parte cu privire la obligatiile 
contractuale care au fost incalcate iar partea notificata nu a remediat aceste incalcari in termen 
de 30 de zile de la data notificarii sau intr-un alt termen convenit in scris de catre parti. 
 
28. Solutionarea litigiilor 
28.1. - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
28.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania. 
 
29 Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
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30 Comunicari 
30.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii. 
30.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii 
in scris a primirii comunicarii. 
 
31. Legea aplicabila contractului 
31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie astazi, ________________, prezentul contract in doua exemplare, 
cate unul pentru fiecare parte. 
  
 
ACHIZITOR                      FURNIZOR 
Universitatea de Vest din Timişoara                         SC ___________________ SRL/SA 
Rector,                                                                                        
Prof. Univ. Dr. Ioan Talpoş 

 
  
Director Economic, 
Ec. Doina Chilarescu  
 
Viza CFP, 
Ec. Ilie Alexandru 
 
 
Aviz Juridic, 
Cj. Florentina Radu 
 
 
Sef Serviciu, 
Ing. Monica Brihan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

 
FORMULARE SI MODELE 

 
Formulare care vor trebui atasate la oferta, completate conform instructiunilor, unde este cazul, 
si cu semnatura/semnaturi olografa/olografe, in original: 
 
• Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea 

• Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 
ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin 
legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Formularul nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura 

• Formularul nr. 4 - Informatii generale 

• Formularul nr. 5 -  Declaratie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare 

• Formularul nr. 6 - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani 

• Formularul nr. 7 - Declaratie privind lista principalelor servicii  prestate in ultimii 3 ani 

• Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani 

• Formularul nr. 9 - Declaratie privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul 
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului 

• Formularul nr. 10 - Informatii generale privind angajatii 

• Formularul nr. 11 - Personal ce va fi angajat in contract 

• Formularul nr. 12 - Angajamentul ofertantului privind resursele umane 

• Formularul nr. 13 - Curriculum vitae 

• Formularul nr. 14 – Declaratie de exclusivitate si disponibilitate 

• Formularul nr. 15 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 
subcontractanti si specializarea acestora 

• Formularul nr. 16 – Acord de subcontractare 

• Formularul nr. 17 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 
asociati si specializarea acestora 

• Formularul nr. 18 – Acord/Contract de asociere 

• Formularul nr. 19 - Imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta  asociatia la procedura 
de atribuire 
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• Formularul nr. 20 – Angajament privind susţinerea economico-financiara a 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici  

• Formularul nr. 21 - Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

• Formularul nr. 22 - Scrisoare de garantie pentru participare cu oferta la procedura de atribuire 
a contractului de achizitie publica 

• Formularul nr. 23 - Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii) 

• Formularul nr. 24 Angajament privind executarea contractului in conditiile impuse prin 
documentatia de atribuire 

• Formularul nr. 25 – Formular de oferta  

• Formularul nr. 26 – Declaratie privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii 

• Formularul nr. 27 – Centralizator cu produsele furnizate si/sau lucrarile executate de asociati 
si subcontractanti 

• Formularul nr. 28 - Imputernicire pentru semnatarul ofertei 

• Formularul nr. 29 - Scrisoare de inaintare 

• Formularul nr. 30 - Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere 

• Formularul nr. 31 - Scrisoare de garantie de buna executie 

• Formularul nr. 32 -  Certificat de participare la procedura cu oferta independenta 

• Formularul nr. 33 - F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 - Centralizatorul cheltuielilor pe 
obiectiv 

• Formularul nr. 34 - F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 - Centralizatorul cheltuielilor pe 
categorii de lucrari, pe obiecte 

• Formularul nr. 35 - F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008  - Listele de cantitati de lucrari pe 
categorii de lucrari 

• Formularul nr.36 - F4 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008  - Lista cu cantitati de utilaje si 
echipamente tehnologice, inclusiv dotari  

• Formularul nr. 37 - F5 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 - Fisele tehnice ale utilajelor si 
echipamentelor tehnologice 

• Formularul nr. 38 – F6 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 – Graficul General de realizare a 
investitiei publice  
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Formularul nr. 1 
 
     Operator economic 
    …………………… 
    (denumirea/numele) 
 
                      
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
     
 
 
 
Subsemnatul……………….........................................(numele complet), reprezentant imputernicit al 
……………………….. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica demarata prin licitatie 
deschisa avand ca obiect atribuirea contractului de furnizare ................................................. si sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 
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, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani 
nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea 
la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 

 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
                             
 
Operator economic, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 2 
 
        Operator economic 
    ………………………….. 
    (denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 181 DIN 
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATA CU 

MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 337/2006, CU MODIFICARILE 
SI COMPLETARILE ULTERIOARE (OUG NR. 76/2010) 

 
 
Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant la 
procedura de achizitie publica demarata prin licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de 
furnizare avand ca obiect............................................., organizata de ........................................, declar 
pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre urmatoarele situatii: 
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 
c) nu mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit;  
c1) in ultimii 2 ani nu mi-am indeplinit sau mi-am 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) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in 
materie profesionala. 
e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea 
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 3 
 
        Operator economic 
    ……………………….. 
    (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
1. Subsemnatul(a) …..................... (numele complet), reprezentant imputernicit al …................... 

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice ca la procedura de achizitie publica demarata prin licitatie 
deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare avand ca obiect 
............................................ organizata de Universitatea de Vest din Timisoara, particip si 
depun oferta:     

    [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei …...........................; 
    [ ] ca subcontractant al …..........................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] 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 optiunea corespunzatoare si, daca este cazul, se ataseaza anexa) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de licitatie 
deschisa a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe 
parcursul derularii contractului de achizitie publica. 
     4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
Inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (numele si adresa 
autoritatii contractante), cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 
 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
  



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

Formularul nr. 4 
 
     Operator economic 
    ……………………….. 
    (denumirea/numele) 

 
INFORMATII GENERALE 

 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa (sediu central, filiale, sucursale, puncte de lucru): 
    4. Adresa de corespondenta pentru prezentul contract: 
    5. Telefon: 
        Fax: 
        E-mail: 
    6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare 
         …............................................................................ 
           (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
    7. Obiectul de activitate (principal si secundar), pe domenii: 
        …............................................................................ 
        (in conformitate cu prevederile din actul de infiintare, cu modificarile si completarile ulterioare) 
    8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:                               
        …............................................................................ 
        (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
    9. Principala piata a afacerilor: 
    10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala   la 

31 decembrie 
(lei) 

Cifra de afaceri anuala   la 
31 decembrie 

(Euro) 
2007   
2008   
2009   

Media:   
Se va lua in calcul cursul BNR valabil pentru data de ...................: ................. lei/Euro. 

 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 5 
Operator economic 
....................................................... 
              (denumire/sediu) 

DECLARAŢIE 

iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare 
 
Subsemnatul, ............................................................................................., reprezentant împuternicit al  
.................................................................................................................... , în calitate de: 
                        (denumirea operatorului economic) 
 
- ofertant unic (cu ofertă individuală) 
- ofertant asociat (cu ofertă comună)  
- ofertant cu subcontractant 
 
 la procedura de ............................................................................................................ (se menţionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................................................... 
(denumirea procedurii), codul CPV ........................................................................................... organizată 
de ..................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), la 
data de.............................................. (zi/luna/an), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc 
criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum 
urmează: 
 

Situaţia personală 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Situaţia economico-financiară 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Standarde de asigurare a calităţii 

Standarde de protecţie a mediului. 

Standarde de management al sanatatii si securitatii ocupationale 

Standarde de management al responsabilitatii sociale 

 
................................................................ 
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 (se vor bifa acele categorii pentru care operatorul economic se prevaleaza de prevederile art. 11 din 
HG925/2006, modificata) 
 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia 
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit 
prevederilor legale. 
 
Data completării 
……………………………….. 

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

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

 
 
 
Subsemnatul, .................................................................................................. reprezentant împuternicit 
al ........................................................................................ (denumirea operatorului economic), în susţinerea 
DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au 
fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă: 
 
A Situaţia personală: 
•......................................... 
•……………………… 
•……………………… 
B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
•......................................... 
•……………………… 
•……………………… 
C Situaţia economico-financiară: 
•......................................... 
•……………………… 
•……………………… 
D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
•......................................... 
•……………………… 
•……………………… 
E Standarde de asigurare a calităţii: 
•........................................ 
•……………………… 
F Standarde de protecţie a mediului: 
•........................................ 
•……………................. 
G Standarde de management al sanatatii si securitatii ocupationale 

•........................................ 
•……………………… 
H. Standarde de management al responsabilitatii sociale 

•........................................ 
•……………………… 
 
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte 
asemenea. 
 

Anexa la Formularul nr. 5 
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Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.    
 
 
Data completării 
……………………………….. 

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

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 6 
     Operator economic 
    ……………………… 
    (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN 
ULTIMII 5 ANI 

 
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................. (denumirea/numele si 
sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 
in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul  declar  ca  informatiile  furnizate  sunt  complete  si  corecte  in  fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii  
declaratiilor,  situatiilor  si  documentelor  care  insotesc  oferta,  orice  informatii suplimentare 
in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
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. 

 
Ofertant, 

_________________ 
(semnatura autorizata) 

 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumire
a/ numele 
beneficiar

ului/ 
clientului 
Adresa 

Calitatea 
executantului

*) 

Pretul total 
al 

contractului 

Procent 
executat 

(%) 

Cantitate 
(U.M.) 

Perioada  de 
derulare a 

contractului
**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.         
2.         
3.         

 
Ofertant, 

_________________ 
(semnatura autorizata) 
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*)  Se  precizeaza  calitatea  in  care  a  participat  la  indeplinirea  contractului,  care  poate  fi  
de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat;  
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor 
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Formularul nr. 7 
     Operator economic 
    ……………………… 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII  
EXECUTATE IN ULTIMII 3 ANI 

 
 

    Subsemnatul ……………..(numele complet), reprezentant imputernicit al …............................... 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ....................................... 
(denumirea si adresa autoritatii contractante) Romania, cu privire la orice aspect tehnic si 
financiar in legatura cu activitatea noastra. 
     
 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 
 
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea: 
    A – Procent indeplinit de prestator din valoarea totala a contractului (%) 
    B – Cantitatea (U.M.) 
    C – Perioada de derulare a contractului**) 
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Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 
prestatorului 

*) 

Pretul 
contractului 

***) 
lei (RON) 

A B C 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Contracte care vor fi luate in calcul la stabilirea cerintelor minime de calificare 
1         
2         
3         

Total valoare contracte   
Valoarea viitorului contract, conform Formularului de oferta 

(RON): 
…………..  

Alte contracte: 
4         
…         
 
    *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; 
    **) Se va preciza data de incepere si data de finalizare a prestarilor de servicii. 
    ***) Se va preciza numai partea de contract care a fost executata de catre ofertant. 
     
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 8 
Operator economic 
…………………………… 
        (denumire/sediu) 
 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI  

DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt 
reale. 

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

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

 
Data completării 
……………………………….. 

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

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 
furnizorului 

*) 

Pretul 
contractului 

***) 
lei (RON) 

A B C 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Contracte care vor fi luate in calcul la stabilirea cerintelor minime de calificare 
1         
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2         
3         

Total valoare contracte   
Valoarea viitorului contract, conform Formularului de oferta 

(RON): 
…………..  

Alte contracte: 
4         
…         
 
 
    *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; 
    **) Se va preciza data de incepere si data de finalizare a livrarii produselor. 
    ***) Se va preciza numai partea de contract care a fost executata de catre ofertant. 
     
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 

Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 9 
 
Operator economic 
………………………… 
 (denumirea/numele) 
 
DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE 
TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU 
INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI  
 
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al …................ (denumirea/numele si sediul/adresa  
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
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. 

LISTA 
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE               
(tip, marca, 

model) 

Putere/    
Capacitate 

Unitate de 
masura 

Vechime 
ani  

Proprietate 
(P)  sau 

inchiriat (I) 

Momentul din 
procesul tehnologic 

de executie a 
lucrarilor in care se 

utilizeaza 
A) STATII SI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCTII 
1       

B) VEHICULE SI CAMIONE 
1       

C) ALTE ECHIPAMENTE 
       
Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentul din procesul tehnologic de executie a 
lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinand 
cont si de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a 
contractului 

Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
Operator economic, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 10 
 
        Operator economic 
    ………………………… 
    (denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJATII 
 
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al …............................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc proiectul, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
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. 
 

Personal angajat cu 
contract de munca  

(functia) 

Profesia angajatilor  
(conform diplomei de absolvire 

sau calificarilor) 
Nr. angajati  

personal de conducere 
   
   
…………………………. …………………………. …………………………. 

personal de executie 
   
   
…………………………. …………………………. …………………………. 

 Total  
 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 11 
 
Operator economic 
………………………… 
 (denumirea/numele) 

 
PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT 

 
In tabelul de mai jos se vor inscrie persoanele care vor participa la indeplinirea contractului de 
furnizare avand ca obiect .......................................................................................................................... 
 

Pozitia din 
lista de la 

pct. V.4.), din 
Fisa de date 
a achizitiei 

Functia in cadrul 
contractului (cu referire la 
denumirile de la pct. V.4.), 
din Fisa de date a achizitiei 

Numele si 
prenumele 
persoanei 
care va fi 

angajata in 
contract 

Documentele 
doveditoare 

atasat pentru 
dovedirea 
cerintelor 

minime de 
calificare 

Operatorul 
economic 
din partea 
caruia vine 
in contract 

1.     

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 
 
Operatorul economic care completeaza aceste tabele va verifica datele inscrise, astfel 
incat acestea sa fie in corespondenta cu CV-urile atasate (sa se regaseasca in CV-uri). 
 
Operatorul economic va putea specifica, in afara de specialistii din tabelele de mai sus, 
si alti specialisti cu care va veni la executarea contractului, insa numai specialistii din 
tabelele de mai sus vor fi luati in calcul la verificarea cerintelor minime de calificare. 
 
    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociatie, 
…………………(numele operatorului economic) 
 (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 12 
 

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI 
PRIVIND RESURSELE UMANE 

 
 
Subsemnatul ……………….(numele complet), reprezentant imputernicit al 
……………………….. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria 
raspundere, ca, in cazul indisponibilitatii la executia contractului a unor persoane dintre cele 
nominalizate in Formularul nr. 11 (personal ce va fi angajat in contract), acestea vor fi inlocuite 
numai cu persoane care, in ceea ce priveste cerintele referitoare la calificare privind resursele 
umane, vor fi indeplinite si de catre persoana care o inlocuieste pe cea nominalizata initial. 
 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
                             
 
Ofertant / Lider de asociatie, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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 Formularul nr. 13 
 
 
 

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inserati fotografia. (rubrica facultativa, vezi instructiunile) 

  
Informatii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume 
Adresa(e) Numar imobil, nume strada, cod postal, localitate, tara  

Telefon(oane)  Mobil:  
Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Nationalitate(-tati)  
  

Data nasterii  
  

Sex  
  

Locul de munca vizat / 
Domeniul ocupational 

Se va completa cu pozitia propusa  
  

  
Experienta profesionala  

  
Perioada Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevanta, 

incepand cu cea mai recenta dintre acestea.  
Functia sau postul ocupat  

Activitati si responsabilitati 
principale 

 

Numele si adresa 
angajatorului 

 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 
 

Educatie si formare  
  

Perioada Mentionati separat fiecare forma de invatamant si program de 
formare profesionala absolvite, incepand cu cel mai recent. (vezi 
instructiunile) 

Calificarea / diploma 
obtinuta 

 

Disciplinele principale 
studiate / competente 
profesionale dobandite 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant / furnizorului de 
formare 

 

Nivelul in clasificarea 
nationala sau internationala 

 

  
Aptitudini si competente 

personale 
 

  
Limba(i) materna(e) Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua 

limba materna, vezi instructiunile) 
  

Limba(i) straina(e) 
cunoscuta(e) 

 

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversatie 
Discurs oral Exprimar

e scrisa 
Limba            
Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine 

  
Competente si abilitati 
sociale 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite.  
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Competente si aptitudini 
organizatorice 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite.  

  

Competente si aptitudini 
tehnice 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite.  

  
Competente si aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite.  

  
Competente si aptitudini 
artistice 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite.  

  
Alte competente si 
aptitudini 

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost 
dobandite.  

  
Permis(e) de conducere Mentionati daca detineti un permis de conducere si categoria.  

  
Informatii suplimentare Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate 

anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.  
  

Anexe Enumerati documentele anexate CV-ului.  
 

 
Instructiunile de completare se gasesc pe site-ul: http://europass.cedefop.europa.eu/ 
 
 
La rubrica informatii suplimentare se vor include si urmatoarele informatii: 
Operatorul economic din partea caruia participa la realizarea contractului: 
…………………………. 
Forma de angajare in cadrul contractului:  
□ contract de munca pe perioada nedeterminata  
□ contract de munca pe perioada determinata  
□ contract de prestari-servicii  
□ altele: ……………..(se va specifica) 

(bifati varianta aplicabila si completati, daca este cazul) 
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Am contract de prestari-servicii cu ofertantul sau unul din asociatii ori subcontractantii sai, in 
prezent:  
 

□  DA, de la data de …………………..pana la data de …………………, cu 
……………………………………………………………..  
□  NU        
(bifati varianta aplicabila si completati, daca este cazul) 
 

CV-urile vor contine toate elementele necesare pentru verificarea cerintelor minime de 
calificare. 
Nota: 
Acest formular se va completa de catre toate persoanele nominalizate in Formularul nr. 
11 (PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT). 
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Formularul nr. 14 
 
 

DECLARATIE DE EXCLUSIVITATE SI DISPONIBILITATE 

TITLU CONTRACT: ............................................................. 

 

Subsemnatul/a ........................., declar că sunt de acord să particip exclusiv cu ofertantul în 
procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat. De asemenea, declar că sunt capabil şi 
dispus să lucrez pentru perioada menţionată, pentru poziţia pentru care a fost inclus CV-ul 
meu, în cazul în care oferta este stabilită câştigătoare, şi anume: 

 

De la  Până la 

  

 

Confirm că nu sunt implicat în nici un alt proiect, într-o funcţie pentru care serviciile mele sunt 
necesare pe perioadele de mai sus. 

 

Prin această declaraţie, înţeleg că nu am dreptul să mă prezint ca expert principal cu orice alt ofertant care 
depune o ofertă pentru această procedură de atribuire. Sunt pe deplin conştient că, în cazul în care voi face acest 
lucru, voi fi exclus de la aceasta procedură de atribuire si că ofertele respective pot fi respinse. 

 

De asemenea, în cazul în care această ofertă este stabilită câştigătoare, sunt conştient de faptul că, dacă nu voi fi  
disponibil la data de începere a serviciilor mele din alte cauze decât  forţa majoră sau motive de sănătate dovedite 
cu certificat medical, pot fi exclus de la alte proceduri de atribuire iar contractul încheiat poate fi declarat nul. 

 

Nume  

Semnătura  

Data  
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Formularul nr. 15 
 
Operator economic 
………………………… 
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
Subsemnatul ……………(numele complet), reprezentant imputernicit al …............... 
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat, privind executia 
contractului ............................................................, sunt reale. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 
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. 
 

Nr 
crt 

Denumire 
subcontract

ant 

Sediul 
subcont
ractantu

lui 

CUI 
subcontr

actant 

Codul 
CAEN 
aferent 

activitatii 
care va fi 
executata  
de catre 
subcontr

actant 

Partea din 
contract ce 
urmeaza a fi 
executata de 
catre 
subcontractant  

Resurse 
umane pe 

care le pune 
la dispozitie 
subcontract

antul 
(se va 

specifica 
numele 

persoanelor si  
pozitia 

acestora in 
contract) 

Resurse tehnice 
pe care le pune 

la dispozitie 
subcontractant

ul 
(se va specifica 

denumirea 
acestora) 

1     Descrierea 
lucrarilor 
executate/serviciil
or 
prestate/produselo

1. ....... 
2. ....... 

1. .......... 
2. .......... 
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r furnizate de  
subcontractant: 
conform........... (se 
va specifica pct. 
din acordul de 
subcontractare in 
care se gasesc 
descrise: 
Valoare 
subcontractata 
(lei, fara 
TVA):........... 
Procent din 
valoarea totala a 
contractului:......... 
Codurile CPV 
aferente 
activitatii/compon
enetei 
subcontractate: 
conform.........( se 
va specifica pct. 
din acordul de 
subcontractare in 
care se gasesc 
descrise) 
 

…. .............. ............... ......... ............ ............... .................... ................... 
Total valoare subcontractata: ......................... 
Valoarea contractului, conform Formularului de 
oferta: 

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

Total % din contract subcontractat:  
Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca si in acordurile de subcontractare. 
Se va completa cate o linie  pentru fiecare subcontractant. 
Nota: Daca nu sunt subcontractanti, se va bifa mai jos: 
□  NU ESTE CAZUL. 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
Ofertant / Lider de asociatie, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul  nr. 16 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

 
 
 
La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre ________________________ 
__________________________ privind indeplinirea contractului avand ca obiect „_______ 
           (denumire autoritare contractanta) 
____________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________________ 
____________________, reprezentata prin ______________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     
(adresa,tel.,fax)                                                      
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ 
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 
 

- ____________________ 
- ____________________. 
 

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                                 (lucrari, produse, servicii) 
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ furnizate  
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(lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre achizitorul __________________________ 
                (lucrarilor, produselor, serviciilor)                               (denumire autoritare contractanta) 
 
Art.4. Durata de indeplinire a ___________________________ este in conformitate cu  
                                                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii 
procesului verbal de punere in functiune. 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                     (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in perioada stabilita de contractantul general in fata 
achizitorului, subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
____________________ nerealizata la termen. 
           (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3., contractantul general va plati 
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati 
pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________. 
                                                                                                                 (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este 
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
 
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
______________________    _________________________ 
              (contractant)                                              (subcontractant)   
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Formularul nr. 17 
        

Ofertant 
    ………………………… 
    (denumirea/numele liderului asociatiei) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE ASOCIATI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 Subsemnatul ……………(numele complet), reprezentant imputernicit al …............... 
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat, privind executia 
contractului ..................................................sunt reale. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
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. 
 

Nr 
crt 

Denumire 
asociat 

Sediul 
asociatului 

CUI 
asociat 

Codul 
CAEN 
aferent 

activitatii 
care va fi 
executata  
de catre 
asociat 

Partea din 
contract ce 
urmeaza a fi 
executata de 
catre asociat  

Resurse 
umane pe 

care le pune 
la dispozitie 

asociatul 
(se va specifica 

numele 
persoanelor si  

pozitia 
acestora in 
contract) 

Resurse tehnice 
pe care le pune 

la dispozitie 
asociatul 

(se va specifica 
denumirea 
acestora) 

1     Descrierea 
lucrarilor 
executate/servic
iilor 
prestate/produs
elor furnizate de 
asociat:........... 
(se va specifica 

1. ....... 
2. ....... 

1. .......... 
2. .......... 
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pct. din 
Contractul  de 
asociere  in care 
se gasesc 
descrise) 
Valoarea 
lucrarilor 
executate/servic
iilor 
prestate/produs
elor furnizate de 
asociat (lei, fara 
TVA):........... 
Procent din 
valoarea totala 
a 
contractului:...... 
Codurile CPV 
aferente 
lucrarilor 
executate/servic
iilor 
prestate/produs
elor furnizate de 
asociat: 
............. (se va 
specifica pct. din 
contractul  de 
asociere  in care 
se gasesc 
descrise)  
 

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

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

Total valoare care revine asociatilor: .......................... 
Valoarea contractului, conform Formularului de 
oferta: 

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

Total % din contract executat de catre asociati:  
 
Se va completa o linie pentru fiecare asociat. 
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Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca si in contractele de asociere. 
 
Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 

    Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
Ofertant / Lider de asociatie, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 18 
 

ACORD/CONTRACT DE ASOCIERE 
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
Conform ____________________________________________________________. 
                            (incadrarea legala) 
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 
    S.C. ________________________ 
 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________ 
__________________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activitati contractuale ce se vor realiza in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 
comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de 
la investitor in folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor 

convenite de comun acord. 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a 
fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare 
asociat pentru executia obiectivului supus licitatiei: 
 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Liderul asociatiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
Data completarii:   
LIDERUL ASOCIATIEI,                       ASOCIAT 
 __________________                             ___________ 
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Formularul nr. 19 

 

IMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIATIEI DE A REPREZENTA  

ASOCIATIA LA PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA 

 
Subsemnatii, care depunem oferta comuna in cadrul asociatiei formata din: ……….(se trec toti 
asociatii), imputernicim liderul asociatiei, ………….. (se trece denumirea operatorului economic care este 
liderul asociatiei) sa reprezinte asociatia la prezenta procedura de atribuire prin licitatie deschisa a 
contractului............................................................................................................................   
 
Semnaturile asociatilor: 
 
     

 Ofertant principal 
(lider de asociatie) Asociat 1 …………

…… Asociat n 

Numele/ 
denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei 
autorizate care 
semneaza 

    

Semnatura 
autorizata 

    

 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 

 
 
Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos: 
 
□  NU ESTE CAZUL. 
 
 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
 
 
Ofertant / Lider de asociatie, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Forumularul 20 
 
Terţ susţinător financiar 
......................................... 
    (denumire/sediu)                             ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 
Către, ................................................................................ 
          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................................................................... 
(denumirea contractului), noi ........................................................................................................ 
(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la ..................................................................... 
................................................................................................ (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în 
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..................................................................... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform 
ofertei prezentate şi contractului de achizitie publica ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
autoritatea contractanta. 
 
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru autoritatatea contractanta, cu 
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 
 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
..............................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 
suma de ............................................ (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară 
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achizitie publica avand 
ca obiect ........ 
 
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de 
...................................................................................(denumire ofertant/grupul de operatori economici), în 
baza contractului de achizitie publica avand ca obiect........................................... şi pentru care 
............................................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest 
sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  
 
Noi, ................................................................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât 
faţă de autoritatea contractanta, cât şi faţă de ........................................................... (denumire 
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ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la 
executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul 
angajament. 
 
Noi,.............................................................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 
 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care 
decurg din susţinerea financiară acordată ................................................................................................ 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
 

Data completării,                                                 Terţ susţinător, 
(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

Formularul nr. 21 
Terţ susţinător tehnic si profesional 
........................................ 
      (denumire/sediu)                           ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnica si profesională 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

 
Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect 
.........................., noi ......................................................................................................................... 
(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la ..................................................................... 
................................................................................................ (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în 
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..................................................................... 
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi/sau 
profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de 
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achizitie publica ce urmează a fi încheiat 
între ofertant şi autoritatea contractantă. 
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru autoritatea 
contractanta cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 
................................................................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................................... 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 
termen a contractului de achizitie publica. 
Noi, .................................................................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractanta pentru neexecutarea 
oricărei obligaţii asumate de ................................................................................ (denumire 
ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achizitie publica şi pentru care 
...................................................................(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a 
primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, 
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
Noi, ......................................................................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca 
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, 
atât faţă de autoritatea contractană, cât şi faţă de ........................................................ (denumire 
ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea 
cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 
Noi,..........................................................................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca 
urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 
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Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care 
decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. 
(denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,                     Terţ susţinător, 
...........................      (nume, prenume, funcţie, semnătură 
autorizată) 
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  Formularul nr. 22 
 
    EMITENT 
    …………………… 
    (denumirea) 

 
 

SCRISOARE DE GARANTIE 
PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

DE ACHIZITIE PUBLICA 
 
Catre: ........................................................ 
 
Cu privire la licitatie deschisa pentru ............................................. in urma caruia prin procedura de 
achizitie publica se va incheia cu ofertantul castigator contractul de furnizare avand ca 
obiect........................................................, noi ………………………. (denumirea emitentului), avand 
sediul inregistrat la ……………………… (adresa emitentului), ne obligam fata de 
......................................(denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de 
……………………………… (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa 
aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea 
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau 
mai multora dintre situatiile urmatoare: 

a) ofertantul ……………………….. (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada 
de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilit castigator, ofertantul …………………….. 
(denumirea/numele) a refuzat incheierea contractului de furnizare avand ca 
obiect.................................................................................. in perioada de valabilitate a 
ofertei. 

     
Prezenta garantie este valabila pana la data de …………………….. 
(cel putin perioada de valabilitate a proiectului) 
 
 Parafata de emitent ……………….. in ziua …………. Luna …………. Anul ………………. 
 
(semnatura autorizata si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

Formularul nr. 23 

 

DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA 

INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 

Anexa 1 

    I. Date de identificare a intreprinderii 
    Denumirea intreprinderii:  
    Adresa sediului social: 
    Cod unic de inregistrare: 
    Numele si functia: 
    (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) 
 
    II. Tipul Intreprinderii 
    Indicati, dupa caz, tipul Intreprinderii: 
      
   □ Intreprindere autonoma - in acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia 
economico-financiara a Intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. 
      
   □ Intreprindere partenera - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie 
      
   □ Intreprindere legata - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. 
 
    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria Intreprinderii*1) 
 
Exercitiul financiar de 
referinta *2)                                         

  

Numarul mediu anual de 
salariati         

Cifra de afaceri anuala neta 
(mii lei/mii euro)            

Active totale   
(mii lei/mii euro)                     

   
 
Important: Precizati daca, fata de exercitiul 
financiar anterior, datele financiare au 
inregistrat modificari care determina 
incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie 
(respectiv microintreprindere, categorie 
(respectiv microintreprindere, intreprindere 

� Nu 
� Da (in acest caz se va completa si se va atasa 
o declaratie referitoare la exercitiul financiar 
anterior) 
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mica, mijlocie sau mare). 
  
   
Numele persoanei autorizate sa reprezinte Intreprinderea 
 
Semnatura ________________  
 
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 
Data intocmirii.....................(ziua, luna anul). 
 
Semnatura __________________ 
 
_______________________________________________ 
    *1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea 
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    *2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar (anul 2009) raportate in situatiile 
financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul Intreprinderilor nou infiintate 
datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale 
se determina si se declara pe propria raspundere. 
 
 
Anexa 2 (acolo unde este cazul) 
(referintele din aceasta anexa sunt In legatura cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea Infiintarii si 
dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care este necesara pentru 
completarea anexei). 
 
 

CALCULUL 
pentru Intreprinderile partenere sau legate 

 
Sectiunile care trebuie incluse, dupa caz: 
    - sectiunea A, daca Intreprinderea solicitanta are cel putin o Intreprindere partenera (precum 
si orice fise aditionale); 
    - sectiunea B daca Intreprinderea solicitanta este legata cu cel putin o Intreprindere (precum 
si orice fise aditionale). 
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Calculul pentru tipurile de Intreprinderi partenere sau legate 
 
Perioada de referinta                                                         
 Numarul mediu anual 

de salariati 
Cifra de afaceri anuala 
neta  
(mii lei / mii euro) 

Total active 
(mii lei / mii euro) 

1. Datele*1) 
Intreprinderii 
solicitante sau din 
situatiile financiare 
anuale consolidate (se 
vor introduce datele 
din tabelul B1 din 
sectiunea B*2))                                                                     

   

2. Datele cumulate*1) 
In mod proportional 
ale tuturor 
Intreprinderilor 
partenere, daca este 
cazul (se vor 
introduce datele din 
sectiunea A)                   

   

3. Datele cumulate ale 
tuturor 
Intreprinderilor 
legate*1) (daca  exista) 
- daca nu au fost deja 
incluse prin 
consolidare la pct. 1 
din acest tabel (se vor 
introduce datele din 
tabelul B2 din 
sectiunea B)                                 

   

TOTAL                        
    *1) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale sunt cele realizate In ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare 
anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul Intreprinderilor nou infiintate datele cu 
privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se 
determina si se declara pe propria raspundere. 
    *2) Datele Intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza 
situatiilor financiare anuale si a datelor Intreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza 
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situatiilor financiare anuale consolidate ale Intreprinderii ori a situatiilor financiare anuale 
consolidate in care Intreprinderea este inclusa. 
 
    Datele incluse in sectiunea "Total" din tabel trebuie introduse In tabelul "Date utilizate 
pentru a se stabili categoria Intreprinderii" din anexa nr. 1. 
 
 
Nota: Acest formular se va completa numai daca ofertantii care doresc sa beneficieze 
de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor 
mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.  
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Formularul nr. 24 

 

ANGAJAMENT  
 

PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI IN CONDITIILE IMPUSE PRIN 
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 
Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant la 
procedura de licitatie deschisa pentru .......................................................... organizata 
de.........................................., declar ca voi respecta toate conditiile impuse prin Documentatia de 
atribuire. In cazul in care se va constata vreo diferenta intre aceste conditii si propunerea 
tehnica sau alte documentatii, ..................... (denumirea autoritatii contractante) va avea dreptul 
de a decide varianta aplicabila, fara costuri suplimentare. 
 
 
    Data completarii .....................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

Formularul nr. 25 
 
Operator economic 
………………………….. 
(denumirea/numele) 

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

    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
_____________________________________, ne oferim ca, in conformitate                                                     
(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa: 
- prestam serviciile pentru proiectare si inginerie____________________lei la care se adauga 
T.V.A. 24%_______lei; 
- sa executam constructiile si instalatiile _____________________lei la care se adauga T.V.A. 
24%_______lei; 
- furnizam produsele aferente dotarii cu mijloace fixe si obiecte de inventar____________ lei  
la care se adauga T.V.A. 24% ______lei; 
Pretul total al contractului de achizitie publica _____________________lei, reprezentand 
____________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de __________ lei. 
*  (sumele vor fi exprimate atat  in litere cat si in cifre)    
 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam 
produsele aferente dotarii obiectivului investional in graficul de timp anexat. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
_____________________________zile, respectiv pana la data de_____________ si ea va 
        (durata in litere si cifre)                          (ziua/luna/anul) 
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, 
vor constitui un contract angajant intre noi. 
5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
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6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, 
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de 
atribuire. 
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 
pe care o puteti primi. 
 
Data _____/_____/_____ 
 
_____________ (semnatura), in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                          (denumirea/numele ofertantului) 
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Formularul nr. 26 
 
Operator economic 
............................................. 
 (denumire/sediu) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 
 
 
Subsemnatul........................................................................................................... (nume, prenume, funcţie), 
reprezentant legal/împuternicit al ............................................................................................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că vor fi respectate condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii în cadrul derulării contractului atribuit în urma procedurii 
..........................................................(denumirea procedurii). 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării 
……………………………….. 

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

 (nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 27 
 
Operator economic 
 ………………………….. 
 (denumirea/numele) 

CENTRALIZATORUL PRODUSELOR FURNIZATE/ LUCRARILOR 
EXECUTATE/SERVICIILOR PRESTATE DE ASOCIATI SI 

SUBCONTRACTANTI 
    

Asociatul 
1 

Asociatul 
… 

 
Subcontractantul 

1 

 
Subcontractantul 

…  
Nr. 
crt. 

Activitatea 

 
Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
LEI  

 

%

Total  

 

 

%

Total  

 

 

%

Total  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 Total valoare 
(exclusiv TVA)  
LEI 

 
 
 

 

                      %   

   euro   
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                      %   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 
                    Bd. Vasile Parvan, nr.4, jud. Timis 

Elaborare proiect tehnic, executie lucrari de constructie si dotarea cu mijloace fixe si 
obiecte de inventar  pentru investitia: ,,Institutul de cercetari avansate de mediu” 

Proiect finantat prin: Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii 
Economice”(POS CCE) – AXA II, Operatiunea 2.2.1 

 
 

 

 
Formularul nr. 28 
 
 
 

IMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 
 
 
Subsemnatul/subsemnata ……………….(numele), posesor/posesoare al/a actului de identitate 

……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data 

de …………………, cod numeric personal ……………………………, in calitate de 

…………………(functia), reprezentant legal al ……………………. (denumirea / numele 

ofertantului), conform …………………(se mentioneaza documentul legal prin care a fost numit 

reprezentant legal), imputernicesc persoanele de mai jos sa semneze documentele ofertantului 

privind procedura de licitatie deschisa avand ca obiect ......................................................................... 

1) Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) 

seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………; 

2) …………………  

(se trec toate  persoanele imputernicite sa semneze documentele ofertei) 

 
 

Ofertant, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal si semnatura) 
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Formularul nr. 29 
 
……………………………..  Autoritatea Contractanta 
Denumirea (numele Ofertantului)  .......................................... 
   
Nr. ………din ……………2009 
(data) 

 Nr. …….din ……….…....., ora……... 2009 
(data) 
(se va completa la Registratura autoritatii 
contractante) 

 
SCRISOARE DE INAINTARE 

 
Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP privind aplicarea procedurii de atribuire 
prin licitatie deschisa a contractului de furnizare ....................................................., noi 
............................................. (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

1. Documentul ................................... privind garantia pentru participare (tipul, 
seria/numarul, emitentul), in valoare de ……………….. lei. 

2. Documentul ………..privind incadrarea ofertantului in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii (daca este cazul) - Formularul nr. 23, care se va atasa si in copie, in plicul necesar pentru 
sedinta de deschidere. 

3. Coletul continand oferta pentru proiectare /executie/furnizare si documentele care o 
insotesc. 

4. Informatii in legatura cu procedura de licitatie deschisa a contractului mai sus mentionat: 
- numele persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze documentele pentru 

prezenta procedura de licitatie deschisa: ………………….. 
- numele persoanei imputernicite sa reprezinte ofertantul la sedinta de deschidere: 

…………………… 
- adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare la prezenta procedura: 

………………. 
- telefon valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: ………….. 
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: ………………. 
- e-mail: …………… 
- site internet (daca e cazul): ………….. 
- adresa necesara pentru restituirea garantiei de participare. 

 
    Data completarii ............... 
 
Ofertant / Lider de asociatie, 
…………………(numele operatorului economic) 
………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 
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Formularul nr. 30 
 
 
 

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI  

LA SEDINTA DE DESCHIDERE 

 
 
Subsemnatul ………………./numele), posesor al actului de identitate ……………(tipul actului) 

seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, 

cod numeric personal ……………………………, in calitate de …………………(functia), 

reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele ofertantului), conform 

…………………(se mentioneaza documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), 

imputernicesc persoanele de mai jos sa reprezinte ofertantul ……………..(denumirea/numele 

ofertantului) la sedinta de deschidere din cadrul procedurii de atribuire prin licitatie deschisa a 

contractului de furnizare .................................................................  

 

1) Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) 

seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………; 

2) …………………  

(se trec toate  persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la sedinta de deschidere) 

 
 

Ofertant / Lider de asociatie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

 
………………..……......................... (numele reprezentantului legal si semnatura) 

 
 
 
Se vor atasa copii dupa actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 
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Formularul nr. 31 
 
 
    EMITENT 
………………………………. 
    (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 
 
Catre: .................................... 
 

Cu privire la contractul de achizitie publica........................................................., incheiat 
intre ………………………(denumirea operatorului economic), in calitate de contractant, si 
..................................................(denumirea autoritatii contractante), in calitate de beneficiar, ne 
obligam prin prezenta sa platim in favoarea beneficiarului, pana la concurenta sumei de 
……………………., reprezentand ……………… % din valoarea contractului respectiv, orice 
suma solicitata de acesta, activarea garantiei de buna executie urmand a se produce: 
a). conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu 
contractul garantat; sau 
b). neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate. 

Plata se va face fara nici o alta formalitate suplimentara din partea beneficiarului 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 emitentului, 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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Formularul nr. 32 
 

CERTIFICAT  
de participare la procedura cu ofertă independentă 

 
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, 
................. 
Data 
................ 
Reprezentant/Reprezentanţi legali 
............................................................. 
(semnături) 
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Formularul nr. 33 - F 1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 
 
          OBIECTIV                                                                       PROIECTANT 
    ......................                                                          ...................... 
         (denumirea)                                                                    (denumirea) 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

┌────┬─────────────┬────────────────────────────────
─────────────┬──────────────────────────────┬───────

───────────────────┐ 
│    │  Nr. cap./  │                                             │Valoarea cheltuielilor/obiect,│       Din care 

C+M       │ 
│Nr. │   subcap.   │     Denumirea capitolelor de cheltuieli     │         exclusiv TVA         │                          

│ 
│crt.│deviz general│                                             

├───────────────┬──────────────┼───────────┬────────
──────┤ 

│    │             │                                             │    Mii lei    │  Mii euro*)  │  Mii lei  │  Mii 
euro*)  │ 

├────┼─────────────┼────────────────────────────────
─────────────┼───────────────┼──────────────┼───────

────┼──────────────┤ 
│ 0  │      1      │                      2                      │       3       │      4       │     5     │      6       │ 

├────┼─────────────┼────────────────────────────────
─────────────┼───────────────┼──────────────┼───────

────┼──────────────┤ 
│ 1  │     1.2     │Amenajarea terenului                         │               │              │           │              

│ 
│    │             │1.1. ........................................│               │              │           │              │ 

├────┼─────────────┼────────────────────────────────
─────────────┤               │              │           │              │ 

│ 2  │     1.3     │Amenajari pentru protectia mediului si       │               │              │           │              
│ 

│    │             │aducerea la starea initiala                  │               │              │           │              
│ 

│    │             │2.1. ........................................│               │              │           │              │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────

─────────────┤               │              │           │              │ 
│ 3  │      2      │Realizarea utilitatilor necesare obiectivului│               │              │           │              

│ 
│    │             │3.1. ........................................│               │              │           │              │ 
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├────┼─────────────┼────────────────────────────────
─────────────┤               │              │           │              │ 

│ 4  │     3.1     │Studii de teren                              │               │              │           │              
│ 

│    │             │4.1. ........................................│               │              │           │              │ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────

─────────────┤               │              │           │              │ 
│ 5  │     3.3     │Proiectare (numai in cazul in care obiectivul│               │              │           │              

│ 
│    │             │se realizeaza in sistemul "design & build")  │               │              │           │              

│ 
├────┼─────────────┼────────────────────────────────

─────────────┤               │              │           │              │ 
│ 6  │      4      │Investitia de baza                           │               │              │           │              

│ 
│    │             │6.1. Obiect 01 ..............................│               │              │           │              │ 

├────┼─────────────┼────────────────────────────────
─────────────┤               │              │           │              │ 

│ 7  │     5.1     │Organizare de santier                        │               │              │           │              
│ 

│    │             │7.1 .........................................│               │              │           │              │ 
├────┴─────────────┴────────────────────────────────
─────────────┼───────────────┼──────────────┼───────

────┼──────────────┤ 
│                 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                  │  ... mii lei  │... mii euro*)│... 

mii lei│... mii euro*)│ 
├───────────────────────────────────────────────────
─────────────┼───────────────┴──────────────┼───────

────┴──────────────┤ 
│                   Taxa pe valoarea adaugata                    │         ... mii lei          │       ... mii lei        

│ 
├───────────────────────────────────────────────────
─────────────┼──────────────────────────────┼───────

───────────────────┤ 
│                 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):                  │         ... mii lei          │       ... 

mii lei        │ 
└───────────────────────────────────────────────────
─────────────┴──────────────────────────────┴───────

───────────────────┘ 
    *) Cursul de referinta = ........ lei/euro, din data de ............. . 
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                                                       Proiectant, 
                                             ............................. 
                                                 (semnatura autorizata)  
 
 
 
  PRECIZARE: 
    Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere 
respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are 
ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului. 
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Formularul nr. 34 - F 2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 
 
 
            OBIECTIV                                                          PROIECTANT 
     ......................                                           ...................... 
           (denumirea)                                                    (denumirea) 
 
 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte 

┌────┬─────────┬────────────────────────────────────
─────┬──────────────────────────┐ 

│    │Nr. cap./│                                         │  Valoarea, exclusiv TVA  │ 
│Nr. │ subcap  │         Cheltuieli pe categoria         

├───────────┬──────────────┤ 
│crt.│  deviz  │               de lucrari                │  Mii lei  │  Mii euro*)  │ 

│    │pe obiect│                                         │           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 0  │    1    │                    2                    │     3     │      4       │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│ 1  │    I    │Lucrari de constructii                   │           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 2  │    1    │Terasamente                              │           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│ 3  │    2    │Constructii                              │           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 4  │    3    │Izolatii                                 │           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│ 5  │    4    │Instalatii electrice                     │           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 6  │    5    │Instalatii sanitare                      │           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│ 7  │    6    │Instalatii de incalzire, ................│           │              │ 
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├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│ 8  │    7    │Instalatii de alimentare cu gaze naturale│           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│ 9  │    8    │Instalatii de comunicatii                │           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │.................                        │           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│    │         │Total I                                  │           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   II    │Montaj utilaje si echipamente tehnologice│           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │.................                        │           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│    │         │Total II                                 │           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   III   │Procurare                                │           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│... │   ...   │Utilaje si echipamente tehnologice       │           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│... │   ...   │Utilaje si echipamente de transport      │           │              │ 

├────┼─────────┼────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│... │   ...   │Dotari                                   │           │              │ 
├────┼─────────┼────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
│    │         │Total III                                │           │              │ 

├────┴─────────┴────────────────────────────────────
─────┼───────────┼──────────────┤ 

│             TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):              │... mii lei│... mii euro*)│ 
├───────────────────────────────────────────────────

─────┼───────────┼── 
────────────┤ 
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│               Taxa pe valoarea adaugata                │... mii lei│      -       │ 
├───────────────────────────────────────────────────

─────┼───────────┼──────────────┤ 
 
 

│                     TOTAL VALOARE:                     │... mii lei│      -       │ 
 

└───────────────────────────────────────────────────
─────┴───────────┴──────────────┘ 

    *) Cursul de referinta = ................ lei/euro, din data de ........... . 
 
                                                            Proiectant, 
                                                   ............................. 
                                                        (semnatura autorizata) 
    PRECIZARE: 
    Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de 
constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului. 
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Formularul nr. 35 - F 3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 
 
 
        OBIECTIV                                                 PROIECTANT 
......................                                    ...................... 
      (denumirea)                                               (denumirea) 
 

 
LISTA 

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 
 
    Obiectul ..................... 
    Categoria de lucrari .................. 
 

- lei - 
┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬──────────
───┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────

─┐ 
│    │                    │    │         │Pretul unitar│         │        │        │         │           │ 
│    │                    │    │         │a) materiale │         │        │        │         │           │ 

│Nr. │Capitolul de lucrari│U.M.│Cantitate│ b) manopera │    M    │   m    │   U    │    t    │   
Total   │ 

│crt.│                    │    │         │  c) utilaj  │Materiale│Manopera│ Utilaj │Transport│  (3 x 
4)  │ 

│    │                    │    │         │d) transport │(3 x 4a) │(3 x 4b)│(3 x 4c)│(3 x 4d) │           │ 
│    │                    │    │         │............ │         │        │        │         │           │ 

│    │                    │    │         │    Total    │         │        │        │         │           │ 
│    │                    │    │         │ a)+b)+c)+d) │         │        │        │         │           │ 

├────┴────────────────────┴────┴─────────┼──────────
───┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴──────────

─┤ 
│            SECTIUNE TEHNICA            │                      SECTIUNE FINANCIARA                      

│ 
├────┬────────────────────┬───-

┬─────────┼─────────────┬─────────┬────────┬────────
┬─────────┬───────────┤ 

│ 0  │         1          │ 2  │    3    │      4      │    5    │   6    │   7    │    8    │     9     │ 
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼──────────
───┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────

─┤ 
│ 1  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │1.1. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
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│    │1.2. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │            
│    │................    │    │         │             │         │        

├────┼────────────────────┼────┼─────────┼──────────
───┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────

─┤ 
 
 

│ 2  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │2.1 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
│    │2.2 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │ 

│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │ 
├────┼────────────────────┼────┼─────────┼──────────
───┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────

─┤ 
│....│................    │    │         │             │         │        │        │         │           │ 

├────┴────────────────────┴────┴─────────┴──────────
───┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────

─┤ 
│Cheltuieli directe                                    │    M    │   m    │   U    │    t    │     T     │ 

├───────────────────────────────────────────────────
───┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────

─┤ 
 

│Alte cheltuieli directe:                              │         │        │        │         │           │ 
 

│- CAS                                                 │         │        │        │         │           │ 
 
 

│- somaj                                               │         │        │        │         │           │ 
 
 

│- fond de risc                                        │         │        │        │         │           │ 
 
 

│- alte cheltuieli conform prevederilor                │         │        │        │         │           │ 
│  legale, nominalizate:                               │         │        │        │         │           │ 

├───────────────────────────────────────────────────
───┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────────

─┤ 
│              TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:               │   M(0)  │   m(0 )│   U(0) │   t(0)  │    

T(0)   │ 
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├───────────────────────────────────────────────────
───┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼──────────

─┤ 
│Cheltuieli indirecte = T(0) x %                                                             │    I(0)   │ 

├───────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────┼──────────

─┤ 
│Profit = [T(0) + I(0)] x %                                                                  │    P(0)   │ 

├───────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────┼──────────

─┤ 
│                                       TOTAL GENERAL:                                       │   V(0)    │ 

│                                                                                            │T(0) +I(0) │ 
│                                                                                            │ + P(0)    │ 

└───────────────────────────────────────────────────
─── 

 
 

───────────────── 
─────────────────────┴───────────┘ 

*ST* 
                                                          
                                              Proiectant, 
                                              ................................ 
                                              (semnatura autorizata)  
 
 
 PRECIZARI: 
    Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-3; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de 
constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului. 
    1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele: 
    M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, in care se cuprinde valoarea 
materialelor calculata cu preturile de la furnizori, fara TVA; in cazul materialelor care provin din 
import, valoarea acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe 
vamale, comisioane vamale etc.); 
    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea 
manoperei muncitorilor direct productivi; 
    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea 
rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar 
corespunzator functionarii; 
    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind: 
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    a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc. 
de la producator sau furnizor la depozitul intermediar, precum si de la depozitul intermediar la 
locul de  
punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor 
transporturi; 
    b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si 
retur; 
    c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole 
distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari). 
    2. Beneficiarul are obligatia de a include in lista cuprinzand cantitatile de lucrari, atat in 
sectiunea tehnica, cat si in cea financiara, materialele si furniturile pe care intentioneaza sa le 
puna la dispozitie, in scopul preluarii si includerii acestora in preturile unitare, precizand si 
conditiile de livrare. 
    Utilajele si echipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre beneficiar, nu vor fi 
cuprinse in valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor. 
    3. Cheltuielile indirecte reprezinta, in principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare 
pentru executarea lucrarilor de investitii/interventii. 
    4. Formularul nr. 35 poate fi utilizat si pentru stabilirea cantitatilor de lucrari pentru 
constructii provizorii OS (organizare de santier). 
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Formularul nr. 36 - F 4 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008 
 
 
                  OBIECTIV                                                PROIECTANT 
          .......................                                  ........................... 
                 (denumirea)                                              (denumirea) 
 
 

LISTA 
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice 

┌────┬──────────────────┬────┬─────────────┬────────
──────┬─────────────┬───────────────────────────┐ 

│    │                  │    │             │   Valoarea   │ Furnizorul  │                           │ 
│Nr. │    Denumirea     │U.M.│Pretul unitar│(exclusiv TVA)│ (denumire,  │   Fisa tehnica 

atasata    │ 
│crt.│                  │    │- lei/U.M. - │ - mii lei -  │   adresa,   │                           │ 

│    │                  │    │             │   (3 x 4)    │telefon, fax)│                           │ 
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼────────

──────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│ 0  │        1         │ 2  │      3      │      4       │      5      │             6             │ 

├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼────────
──────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│ 1  │Obiect 01         │    │             │              │             │                           │ 
│    

├──────────────────┼────┼─────────────┼─────────────
─┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │a) ...............│    │             │              │             │Fisa tehnica nr. ..........│ 

│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼─────────────

─┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │b) ...............│    │             │              │             │Fisa tehnica nr. ..........│ 

│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼─────────────

─┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │..................│    │             │              │             │Fisa tehnica nr. ..........│ 

├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼────────
──────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│ 2  │Obiect 02         │    │             │              │             │                           │ 
│    

├──────────────────┼────┼─────────────┼─────────────
─┼─────────────┼──── 

───────────────────────┤ 
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│    │a) ...............│    │             │              │             │Fisa tehnica nr. ..........│ 
│    

├──────────────────┼────┼─────────────┼─────────────
─┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │b) ...............│    │             │              │             │Fisa tehnica nr. ..........│ 

│    
├──────────────────┼────┼─────────────┼─────────────

─┼─────────────┼───────────────────────────┤ 
│    │..................│    │             │              │             │Fisa tehnica nr. ..........│ 

├────┼──────────────────┼────┼─────────────┼────────
──────┼─────────────┼───────────────────────────┤ 

│... │..................│    │             │              │             │Fisa tehnica nr. ..........│ 
 

├────┴──────────────────┴────┼─────────────┼────────
──────┼─────────────┴───────────────────────────┘ 

│                            │  Mii lei:   │              │ 
│          TOTAL:            ├─────────────┼──────────────┤ 

│                            │   Euro*):   │              │ 
└────────────────────────────┴─────────────┴────────

──┘ 
*ST* 
 
    *) Cursul de referinta = ....... lei/euro, din data de .................... . 
 
 
                                                   Proiectant, 
                                            ........................ 
                                             (semnatura autorizata) 
 
 
    PRECIZARE: 
    Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2 si 6; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de 
constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului. 
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               OBIECTIV                                    PROIECTANT 
    .............................                ............................. 
              (denumirea)                                  (denumirea) 

FISA TEHNICA Nr. ........ 
(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.) 

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

 
┌────┬──────────────────────────────────────────────
─────────┬────────────────────────────────┬─────────

─┐ 
│Nr. │              Specificatii tehnice impuse              │Corespondenta propunerii tehnice│          

│ 
│crt.│                prin Caietul de sarcini                │cu specificatiile tehnice 

impuse│Producator│ 
│    │                                                       │    prin Caietul de sarcini     │          │ 

├────┼──────────────────────────────────────────────
─────────┼────────────────────────────────┼─────────

─┤ 
│ 0  │                           1                           │               2                │    3     │ 

├────┼──────────────────────────────────────────────
─────────┼────────────────────────────────┼─────────

─┤ 
│ 1  │Parametrii tehnici si functionali                      │                                │          │ 

│    │.......................................................│                                │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────
─────────┼────────────────────────────────┼─────────

─┤ 
│ 2  │Specificatii de performanta si conditii privind        │                                │          │ 

│    │siguranta in exploatare                                │                                │          │ 
│    │.......................................................│                                │          │ 

├────┼──────────────────────────────────────────────
─────────┼────────────────────────────────┼─────────

─┤ 
│ 3  │Conditii privind conformitatea cu standardele relevante│                                │          │ 

│    │.......................................................│                                │          │ 
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├────┼──────────────────────────────────────────────
─────────┼────────── 

──────────────────────┼──────────┤ 
│ 4  │Conditii de garantie si postgarantie                   │                                │          │ 

│    │.......................................................│                                │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────────────
─────────┼────────────────────────────────┼─────────

─┤ 
│ 5  │Alte conditii cu caracter tehnic                       │                                │          │ 

│    │.......................................................│                                │          │ 
└────┴──────────────────────────────────────────────
─────────┴────────────────────────────────┴─────────

─┘ 
*ST* 

 
                                                                    Proiectant, 
                                                             ......................... 
                                                              (semnatura autorizata) 
 
    PRECIZARE: 
    Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de 
constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. 
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           OBIECTIV                                  PROIECTANT 
    ............................             ......................... 
          (denumirea)                                (denumirea) 
 

GRAFICUL GENERAL 
de realizare a investitiei publice 

┌────┬───────────────────────────────────────────┬──
───────────────┬─────┬──────┐ 

│    │                                           │     Anul 1      │ ... │Anul n│ 
│    │                                           ├─────────────────┴─────┴──────│ 

│Nr. │           Denumirea obiectului            │             Luna             │ 
│crt.│                                           ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤ 

│    │                                           │  1  │  2  │  3  │ ... │  n   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────┼──

───┼─────┼─────┼─────┼──────┤ 
│ I  │ Organizare de santier                     │     │     │     │     │      │ 

├────┼───────────────────────────────────────────┼──
───┼─────┼─────┼─────┼──────┤ 

│ 1  │ Obiect 01                                 │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucrari:                     │     │     │     │     │      │ 

│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 

├────┼───────────────────────────────────────────┼──
───┼─────┼─────┼─────┼──────┤ 

│ 2  │ Obiect 02                                 │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucrari:                     │     │     │     │     │      │ 

│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 

├────┼───────────────────────────────────────────┼──
───┼─────┼─────┼─────┼──────┤ 

│... │ Obiect ...                                │     │     │     │     │      │ 
│    │ Categoria de lucrari:                     │     │     │     │     │      │ 

│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 
│    │ ..........................................│     │     │     │     │      │ 

└────┴───────────────────────────────────────────┴──
───┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 

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


