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FISA DE DATE A ACHIZITIEI      
I.a. Autoritatea contractantă  
 

Denumire: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE 
NEFEROASE SI RARE - IMNR 
Adresă: B-dul Biruinţei nr. 102 

Localitate: Pantelimon Cod poştal:077145 Ţara: ROMÂNIA 

Persoană de contact: Vulpe Ciprian Telefon: 021.352.20.46 

E-mail: ciprian.vulpe@imnr.ro; imnr@imnr.ro Fax:021.352.20.48 

Adresa de internet: www.imnr.ro 
Adresa autorităţii contractante: B-dul Biruinţei nr. 102, Pantelimon, Ilfov 
 
I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante  
 
[] ministere ori alte autoritati publice 
centrale inclusiv cele subordonate la nivel 
regional sau local         

[] servicii publice centrale 

[]agentii nationale []aparare 
[]autoritati locale []ordine publica/siguranta nationala 
[]alte institutii guvernate de legea publica []mediu 
[]institutie europeana/organizatie 
internationala 

[]afaceri economico-financiare 

[x]altele Institut Naţional de Cercetare-
Dezvoltare 

[]sanatate 

 []constructii si amenajari teritoriale 
 []protectie sociala 
 []recreere, cultura si religie 
 []educatie 
 []activitati relevante 
  []energie 
  []apa 
  []posta 
  []transport 
 [x]altele cercetare 
Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante  da[] 
             nu[x] 
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute: 
 [x]la adresa mai sus mentionata 

[]altele:(adresa/fax/interval orar) 
Datele limita de primire a solicitarilor de clarificari 08.03.2011, ora limita 15,00/adresa: 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE 
NEFEROASE SI RARE - IMNR, B-dul Biruinţei nr. 102, Pantelimon, Ilfov, Fax: 021.352.20.48, 
e-mail: imnr@imnr.ro, ciprian.vulpe@imnr.ro  
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificări: 10.03.2011, ora 15,00, prin publicare pe 
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www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare la Sectiunea Documentatie si clarificari. 
Ofertantii pot inspecta amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuielile, riscurile 
şi datele necesare in vederea elaborarii ofertei. Se vor stabili, de comun acord, datele de vizitare cu 
reprezentantii INCDMNR-IMNR. Ofertantii vor solicita in scris Autoritatii Contractante vizitarea 
amplasamantului in vederea stabilirii datei si orei de vizitare. 

 
I.c. Căi de atac  
 
Eventualele contestaţii se pot depune:  
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.  

Denumire:Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3  

Localitate:Bucureşti Cod postal: 030084 Tara: ROMÂNIA 

E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021.310.46.41 

Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: (+4) 021.310.46.42 

 
Denumirea instantei competente 
Adresa:  

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon: 

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

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare 
da [x]         nu [] 
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program  
-  POS CCE, Axa prioritara 2 – Competitivitate prin 
Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, OP 2.2.1. 
Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi 
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)  
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1. Descriere  

II.1.1) Denumire contract: 
Amenajare si modernizare centru de cercetare 
(a) Lucrări    [x] (b)Produse [] (c) Servicii  [] 
Execuţie    [] Cumpărare [] Categoria serviciului 2A [] 
Proiectare şi execuţie [x] Leasing  []     2B [] 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă    [] 

Inchiriere  [] 
Cumparare in rate [] 

(Se specifică din care 
categorie de servicii aparţine 
obiectul contractului: fie din 
Anexa 2A, fie din Anexa 2B.)   

Lucrarile vor fi executate la 
sediul  INSTITUTULUI 
NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU 
METALE NEFEROASE SI 
RARE-IMNR, B-dul Biruinţei nr. 
102, Pantelimon, Judeţ Ilfov 

Principalul loc de livrare 
 
………………………… 

Principalul loc de prestare  
 
...........................   

Cod CPV Cod CPV Cod CPV 
[4][5][4][5][3][0][0][0]-[7] [][][][][][][][]-[] [] [][][][][][][] 

 
II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: [x] 
      Încheierea unui acord-cadru:   [] 
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică 
ani [0][1]   luni [0][6]  zile [][] de la atribuirea contractului 
sau începând cu [][]/[][]/[][][][] (zz/ll/aaaa) 
II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) 
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr.[][][] sau, 
dacă este cazul, nr. [][][] maxim al participanţilor la 
acordul-cadru vizat 

Acordul-cadru cu un singur operator  [] 

Durata acordului-cadru: 
Durata în ani [][] sau luni [][][] 
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru   da []       nu [] 
II.1.6) Divizare pe loturi                                          da []       nu [x] 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot []                unul sau mai multe []               toate loturile [] 
Alte informaţii referitoare la loturi: ....................................................................................... 

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                         da []       nu [x] 
 
   
 
 
 
 
 



DOCUMENTA ŢIE DE ATRIBUIRE  
Amenajare si modernizare centru de cercetare 

 
-6- 

 

II.2. Cantitatea sau scopul contractului  
 

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (Se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, 
dacă există.)  
Proiectare si executie lucrari amenajare, modernizare si consolidare centru de cercetare 
(Se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min.- max./scopul 
contractului.)- Caiet de sarcini 
II.2.2) Opţiuni                                                 da [x]             nu [] 
Art. 122 lit. j) din O.U.G. nr. 34/ 2006 
Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari si servicii care sunt similare 
lucrarilor si serviciilor atribuite contractului initial, de la Entitatea juridică a cãrei ofertă va fi 
declarată câştigătoare, în cadrul procedurii de achiziţie a prezentului contract. 
 
III. CONDI ŢII SPECIFICE CONTRACTULUI  
 

III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) da[] nu[x] 
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere) da[] nu[x] 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)  
 
IV. PROCEDURA  
 
IV.1) Procedura selectată  
Licitaţie deschisă             [x]   Negociere cu anunţ de participare             []   
Licitaţie restrânsă   []  Negociere fără anunţ de participare             []  
Licitaţie restrânsă accelerată              []    Cerere de oferte    []   
Dialog competitiv   []  Concurs de soluţii    []   

 
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică    da []  nu [x] 

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică .............................................        

IV.3) Legislaţia aplicată .  
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.418 din 15 mai 2006, aprobata, modificata si 
completata prin Legea nr. 337/2006, OUG nr. 94/2007, OUG nr. 143/2008, OUG nr. 228/2008, 
OUG nr. 19/2009,OUG nr. 72/2009, OUG nr.76/2010, Legea 278/2010. 
- Hotararea Guvernului 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 
625/20.07.2006, modificata si completata prin HG nr. 1056/2006, HG nr.1337/2006, HG nr. 
834/2009. 
- OMDRL nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 
- OMDLPL nr. 863/2008, pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 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. 



DOCUMENTA ŢIE DE ATRIBUIRE  
Amenajare si modernizare centru de cercetare 

 
-7- 

 

după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro)                                            
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE  
 

V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului     
Declaraţii privind eligibilitatea         
 
Solicitat [x]       Nesolicitat [ ] 

Cerinţă obligatorie: (Se solicită formularele care trebuie 
prezentate.)                                
a) Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea 
redactată in conformitate cu Formularul B 1 
b) Certificat de atestare fiscală precum că ofertanţii nu au 
obligaţii de plata a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv 
cele locale, precum si a contribuţiei pentru asigurările 
sociale de stat. 
c) Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 
Formular nr. B 3. 
d) Certificat de participare la licitatie cu ofertă 
independentă Formular nr. B 7. 
Nota: Certificatele solicitate se vor prezenta in original sau 
copie legalizata si trebuie sa fie in termen de valabilitate la 
data depunerii ofertei. 

Declaraţie privind neîncadrarea în     
prevederile art. 181 din ordonanţă 
 
Solicitat [x]       Nesolicitat [ ] 

Cerinţă obligatorie: (Se va preciza dacă se va solicita 
confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul 
general consolidat.)  

a) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art. 181 din O.U.G. Nr. 34/2006  
Formular  nr. B 2. 

Se vor atasa: 
• Certificat constatator privind indeplinirea 

obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre 
bugetul de stat consolidat 

• Certificat constatator privind indeplinirea 
obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre 
bugetul local 

Nota: Certificatele solicitate se vor prezenta in original sau 
copie legalizata si trebuie sa fie in termen de valabilitate la 
data depunerii ofertei. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române Cerinţă obligatorie: certificat constatator emis de oficiul 

registrului comerţului/autorizaţie de funcţionare/altele 
echivalente  

1. Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Camera de Comert si Industrie  nationala sau 
teritoriala, eliberat cu maxim 30 de zile inainte de termenul 
de depunere al ofertelor. 

2. Documente edificatoare care sa dovedeasca ca sunt 
intreprinderi mici si mijlocii, emise de autoritatile 
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competente din tara, dupa caz (numai societatile care 
doresc sa beneficieze de facilitatile prevazute de Legea nr. 
346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii) 

Persoane juridice/fizice străine Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de 
înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional 
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de 
inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. 
Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate 
la autoritatile competente din tara respectiva. Documentele 
vor fi traduse în limba română de către un traducător 
autorizat şi legalizate, conform legii române. Se vor 
prezenta documentele în original şi traducere legalizată în 
limba română. 

V.3) Situaţia economico-financiară 
Informaţii privind situaţia economico-
financiară 

Se solicită urmatoarele documente: 
a) Bilanturile contabile la 31.12.2007, 31.12.2008 si 
31.12.2009 impreuna cu conturile de profit si pierderi 
aferente, inregistrate la organul competent  

Solicitat [x]       Nesolicitat [ ] 
 
 

b) Bilanţul contabil la 30.06.2010, inregistrat la organul 
competent 
c) Fişa de informaţii generale redactată în conformitate cu 
Formularul nr. B 4. 
Solicitat [x]       Nesolicitat [ ] 
În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 din 
OUG nr.34/2006, ofertantul îşi demonstrează situaţia 
economică şi financiară, prin sustinerea unui tert, atunci 
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al 
tertului respectiv, incheiat un forma autentica, prin care 
acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia 
ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. 
Tertul care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se 
afle in situatia care determina excluderea din procedura de 
atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind capacitatea tehnică 
Solicitat [x]       Nesolicitat [ ] 

Se vor preciza ce informaţii trebuie prezentate cu privire la: 
a) Fişa de informaţii cu experienţa similară pentru 
contracte incheiate si in derulare, redactată în conformitate 
cu Formularul B5, la care se anexează Recomandare din 
partea beneficiarilor menţionaţi, separat pentru proiectare si 
pentru lucrarile de constructii-montaj, dupa cum urmeaza : 

- Pentru servicii de proiectare, pentru maxim 3 
contracte finalizate in ultimii 3 ani, cu valoarea 
minima a contractului de 75.000 lei fara TVA. 
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- Pentru lucrari, cel putin un contract finalizat in 
ultimii 5 ani avand ca obiect lucrari de reparatii 
capitale pentru constructii industriale sau civile, cu 
valoarea minima de 1.100.000 lei fara TVA  

Solicitat [x]       Nesolicitat [] 
b) Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului 
angajat şi al cadrelor de conducere pentru ultimii 3 ani, 
redactată în conformitate cu Formularul B 6. Se vor anexa 
CV-urile personalului de conducere si a personalului 
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie 
publica 
Solicitat [x]       Nesolicitat [] 

 
 
 
 

În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 190 din 
OUG nr.34/2006, ofertantul îşi demonstrează capacitatea 
tehnica si profesionala, prin sustinerea unui tert, atunci 
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care 
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al 
tertului respectiv, incheiat un forma autentica, prin care 
acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia 
ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale 
invocate. Tertul care asigura sustinerea tehnica nu trebuie 
sa se afle in situatia care determina excluderea din 
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din 
OUG 34/2006. 

Informaţii privind subcontractanţii Se va completa formularul D cu subcontractanţii şi 
specializarea acestora  
Se vor menţiona: numele, adresa subcontractanţilor, 
specializarea acestora, părţile din contract şi ponderea din 
total contract pe care le vor executa aceştia. 

V.5) Standarde de asigurare a calitatii si protectia mediului 
Solicitat [x]       Nesolicitat [ ] Cerinte obligatorii 

• Documente emise de organisme acreditate, care să 
confirme implementarea sistemului de management al 
calităţii SR-EN-ISO 9001/2008 sau echivalent specifice 
lucrărilor ce urmează a se realiza – valabil la data 
deschiderii ofertelor  

• Cerinţe privind prezentarea standardelor de 
protecţie a mediului: autoritatea contractantă solicită 
documente emise de organisme acreditate care confirmă 
certificarea sistemului de mediu SR-EN-ISO 14001/2005 
sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor  

V.6) Dacă este aplicabil, modul de 
selectare/preselectare 

- Se va preciza clar modul de selectare/ preselectare. Nu 
este cazul 

 - Se vor detalia criteriile de selectare/ preselectare. 
Nu este cazul 
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VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
VI.1) Limba de redactare a ofertei Se precizează limba română şi/sau o altă limbă de        

circulaţie internaţională. 
- Limba română 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei  Se precizează o perioadă de valabilitate estimată ca fiind 
suficientă pentru finalizarea într-o perioadă rezonabilă 
necesară evaluării şi semnării contractului. 
- 90 zile 

VI.3) Garanţia de participare 
Solicitată [x]    Nesolicitată [] 

Dacă se solicită, se vor preciza: 
- cuantumul garanţiei de participare - o sumă fixă egală cu 
maximum 2% din valoarea estimată a contractului ce 
 urmează a fi atribuit; 
- garanţia de participare: 20.000 lei,  
- perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare 
care trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de 
valabilitate a ofertei; 
- 90 zile 
Garantia de participare se va constitui in conformitate cu 
prevederile art.86 din HG 925/2006. Este permisa 
constituirea garantiei de participare si prin ordin de plata in 
contul RO71 RNCB 0073 0499 7716 0001, deschis la BCR 
sector 2 sau fila CEC, confirmate de banca pana la data 
deschiderii ofertelor. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice  

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii 
serviciilor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele 
prevazute in Caietul de sarcini, după caz cu următoarele 
precizări: 
- o descriere detaliata a serviciilor de proiectare si a 
lucrarilor de amenajare si modernizare care urmeaza a fi 
executate , redactate in limba romana ; 
- certificate, agremente si orice alte asemenea documente; 
- graficul de executie a serviciilor si lucrarilor; 
- alte informatii considerate semnificative pentru 
 evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. 

VI.5) Modul de prezentare a        
propunerii financiare   

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat 
in Formularul C2, care reprezinta elementul principal al 
propunerii financiare. 
Ofertantul este obligat ca, prin oferta financiara depusa, sa 
prezinte eventualele obiectiuni aferente clauzelor 
contractuale.   
In scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publica ofertantul are obligatia de 
a exprima pretul total ofertat pentru furnizarea serviciilor 
atat in lei, cat si in euro. 
Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va 
determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, 
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calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua în care 
a fost elaborată oferta cu precizarea cursului din ziua 
respectivă. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei Se precizează adresa autorităţii contractante, denumirea 
compartimentului/serviciului care înregistrează (camera, 
persoana responsabilă).  
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI 
RARE -IMNR, B-dul Biruinţei nr. 102, Pantelimon/ 
secretariat 
Se precizează data limită pentru depunerea ofertei, 
respectiv ziua/luna/anul - ora limită. 
- 17.03.2011- ora 1000. 
 Se detaliază modul de prezentare/ ambalare/sigilare/ 
marcare a plicurilor conţinând documente, precum şi a 
mostrelor/schiţelor, după caz. 
Oferta elaborata de ofertant se va prezenta într-un plic 
sigilat care trebuie sa cuprindă: 
Documentele redactate pe baza criteriilor de calificare şi 
selecţie, un exemplar în plic sigilat. 
Propunerea tehnica 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat 
aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in 
Caietul de sarcini, în două exemplare ( original+copie) în 
plicuri separate. 
Propunerea financiara  
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât 
aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire 
la preţul serviciilor si lucrarilor solicitate în două 
exemplare ( original+copie) în plicuri separate. 
 - Originalul trebuie să fie tiparit sau scris cu cerneala 
neradiabila si va fi semnat pe fiecare pagina de 
reprezentantul / reprezentantii autorizat /autorizati 
corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul 
documentelor emise de institutii/organisme oficiale 
abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie 
semnate si parafate conform prevederilor legale. 
-Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre 
persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze 
oferta. 
- Plicurile vor fi marcate corespunzator cu inscriptia 
”ORIGINAL” si respectiv ”COPIE” 
- Pe plicul sigilat cu Documentele redactate pe baza 
criteriilor de calificare şi selecţie, oferta tehnică şi 
financiară se va menţiona : 
Titlul - OFERTA PENTRU ATRIBUIRE CONTRACT 
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AVAND CA OBIECT: Amenajare si modernizare centru 
de cercetare - Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR, 
Pantelimon , B-dul Biruinţei nr. 102, judeţul Ilfov din data 
de 17.03.2011 
Se va menţiona: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 
DATA DE  17.03.2011, ora 1030. 
Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor in 
plicuri deteriorate sau desfăcute. 

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor 17/03/2011/ora1000. 
VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei. 

Se precizează condiţiile de modificare şi retragere a ofertei 
în corelaţie cu data limită de depunere a ofertei. 
 Ofertele  declarate întârziate (depunere la altă 
adresă/depunere după data/ora limită înscrisă la pct. VI.7) 
nu sunt  acceptate. 

VI.9) Deschiderea ofertelor        Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.Condiţii pentru 
participanţii la şedinţa de deschidere. 
-17.03.2011, ora 1030 în sala de conferinţe a Institutului 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale 
Neferoase şi Rare – IMNR, Pantelimon , B-dul Biruinţei 
nr. 102, judeţul Ilfov 
- Nicio oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia 
ofertelor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru 
participare. 
- Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de 
deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre 
membrii comisiei, cat si de catre reprezentantii ofertantilor 
care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. 
-Fiecare ofertant are dreptul de a primi o copie de pe 
acesta. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 
  

VII.1) Preţul cel mai scăzut                       []                                         
VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic        [x]                                         
Factor de evaluare Punctaj Factor de evaluare Punctaj 
1.Propunerea financiara 
 

70 puncte 
 
 

2. Propunerea tehnica 
- durata de realizare   
- perioada de garantie a lucrarilor 

30 puncte 
  20 puncte 
  10 puncte 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
1. Punctajul financiar se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim de 70 puncte; 
b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: 

Pfinanciar”n” = (preţ minim/preţ”n” ) x punctaj maxim 
      Punctajul financiar maxim posibil este de 70 puncte. 
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2. Punctajul tehnic se acordă pe baza urmatoarei grile de evaluare: 
a) Pentru durata de realizare cea mai scurta se acorda punctajul maxim de 20 puncte. 

Pentru alta durata de realizare, punctajul se acorda astfel: 
   Pdurata realizare”n” = (durata minima/durata ”n” ) x punctaj maxim 

b) Pentru perioada de garantie a lucrarilor cea mai mare, se acorda punctajul maxim de 10 
puncte. Pentru alta valoare, punctajul se acorda astfel: 

   Pperioada garantie”n”= (perioada garantie”n” / perioada maxima) x punctaj 
maxim 

Punctajul tehnic maxim posibil este de 30 puncte. 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU  
 
VIII.1) Ajustarea preţului contractului 
  da []      nu [x]             

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

VIII.2) Garanţia de bună execuţie a     
contractului 
  da [x]      nu []             

Dacă DA, se vor preciza: - cuantumul garanţiei de 
bună execuţie exprimată procentual şi nu mai mult 
de 10%; 
- garanţia de bună execuţie se va constitui în 
cuantum de 5% din valoarea fără TVA a 
contractului. 
- modul de constituire a garanţiei de bună execuţie. 
Plata cu ordin de plata in contul RO71 RNCB 0073 
0499 7716 0001, deschis la BCR sector 2 sau Bilet 
la Ordin, in 48 ore de la semnarea contractului de 
achizitie.  
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CAIET DE SARCINI 

  
INTRODUCERE 
 
INCDMNR-IMNR intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica de lucrari pentru 

amenajarea si modernizarea unei hale existente precum si pentru realizarea documentatiilor tehnice 
necesare pentru indeplinirea acestui obiectiv.  
 In hala existenta si amenajata va functiona un Centru de cercetare pentru studiul si 
intensificarea proceselor metalurgice la presiuni si temperaturi ridicate . In centru de cercetare vor 
fi amplaste echipamente specifice activitatii de cercetare, precum si o instalatie de laborator pentru 
topirea cu flux de electroni si depunerea filmelor subtiri din aliaje metalice neferoase. 
 Hala supusa modernizarii este o hala proiectata in anul 1972 si realizata in anii 1973-1974 
destinata producerii de metale greu fuzibile. Avand in vedere vechimea halei, inainte de amenajarea si 
modernizarea acesteia in conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini, este necesara 
consolidarea acesteia pe baza expertizei tehnice.  
 Executantul lucrarii va asigura toate materialele pentru executie, finisaje, insatalatii electrice, 
sanitare etc si montaj echipamente, conform detalierilor din cap. DESCRIEREA LUCRARILOR. 
Materialele folosite pentru executie vor fi de buna calitate si vor asigura functionarea Centrului de 
cercetare, in conditii de deplina siguranta din punct de vedere al protectiei muncii si sigurantei la foc. 
 
 DATE GENERALE 
 

1. Denumirea investitiei: Amenajare si modernizare centru de cercetare; 
2. Autoritatea contractanta: INCDMNR-IMNR; 
3. Amplasament: Bd. Biruintei nr. 102, Pantelimon, Jud. ILFOV; 
4. Sursa de finantare : POS CCE, Axa prioritara 2 – Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare 

Tehnologica si Inovare, OP 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi 
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 

5. Institutul dispune de energie electrica, apa potabila, gaz metan, canalizare pluviala si menajera, 
urmand ca noul Centru de cercetare sa se racordeze la retelele de utilitati si canalizari 
existente. 
 
CERINTE 
 

 Prezentul Caiet de sarcini conţine cerinţe si specificaţii tehnice, facand parte integrantă din 
documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de atribuire şi constituie ansamblul 
cerinţelor minimale pe baza cărora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnico-
economică. 
 A. Lucrarile de amenajare ale halei existente vor consta in: 

- Compartimentari si etajari in conformitate cu planurile anexate si descrierea de la cap. 
DESCRIEREA LUCRARILOR 

- Lucrari de demolare ale unor constructii anexa,  in conformitate cu cele prezentate in cap. 
DESCRIEREA LUCRARILOR 

- Lucrari de finisaje interioare conform cap. DESCRIEREA LUCRARILOR 
- Realizarea instalatiilor electrice interioare de forta, iluminat, prize de 220 V si 380 V, a 

centurii de impamantare si a racordului la PT existent. 
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- Lucrari de telefonie si internet si racordare la reteaua existenta a institutului. 
- Instalatii de captare si ventilare a degajarilor de vapori din laboratoare 
- Inlocuirea tamplariilor exterioare si interioare cu profile PVC si geam termopan, in 

conformitate cu cap. DESCRIEREA LUCRARILOR 
- Refacerea hidroizolatiei halei 
- Realizarea termoizolatiei halei in baza auditului energetic 
- Refacerea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale 
- Realizarea unui sistem interior de canalizare menajera  
- Realizarea alimentarii interioare cu apa potabila si a bransamentului la reteaua existenta 
- Realizarea relei interioare de apa calda menajera si racordarea la centrala termica 
- Drumuri si cai de acces 
- Racordarea canalizarii menajere interioare si pluviale la canalizarea platformei. 
- Dotarea cu echipamente de stingerea incendiilor in conformitate cu normativele in vigoare.  
 
B. În cadrul acestui contract ofertantul câştigător va realiza urmatoarele: 
1. Servicii de expertizare, proiectare si verificare constand in: 
- Expertiza tehnica a structurii de rezistenta a unei hale cu lungimea de 42 m, deschiderea de 

12 m  si inaltimea de 7 si 12 m, conform plan schita anexat 
- Proiect tehnic si caiete de sarcini pentru consolidarea si amenajarea halei si realizarea 

instalatiilor de alimentare cu energie electrica, apa potabila, apa calda menajera, gaz metan, 
evacuare apa menajera si apa chimic impura, instalatii de ventilatie – climatizare si 
insatalatii de telefonie si internet. 

- Detalii de executie pe baza proiectelor tehnice elaborate pe specialitati 
- Documentatii pentru avize si acorduri conform cerificatului de urbanism, anexat, inclusiv 

pentru lucrarile de desfiintare 
- Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire si Autorizatiei de desfiintare 
- Audit energetic care va sta la baza intocmirii proiectului de izolatie termica a halei 
- Verificarea tehnica a documentatiilor, de personal atestat conform legislatiei in vigoare 
2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada desfasurarii lucrarilor de C+M. 
3. Lucrari de C+M in conformitate cu Proiectul tehnic si Detaliile de executie realizate. 

 
 Expertiza tehnica a constructiei se va intocmi de experti atestati si va stabili masurile de 
consolidare  in conformitate cu normativul P 100-3/2006. 

Proiectul tehnic va fi realizat in conformitate cu prevederile OMDLPL nr. 863/2008, pentru 
aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 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. Proiectul tehnic reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind 
realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, 
precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar. Proiectul tehnic se verifică 
pentru cerinţele de calitate, de specialişti verificatori de proiecte atestati. 

Caietele de sarcini sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, 
precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care 
urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe 
şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă 
solicitate. Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant, prin dezvoltarea elementelor tehnice 
cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.  
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Detaliile de executie realizate in baza proiectului tehnic, vor cuprinde toate detaliile si 
elementele necesare in executie pentru o cat mai buna intelegere a planselor si evitarea unor neclaritati 
in executie. 

Documentaţiile pentru obţinerea de acorduri si avize, atat pentru lucrarile de construire 
cat si pentru cele de desfiintare, emise de organele în drept, vor fi intocmite conform legislaţiei în 
vigoare. 
 Documentatia pentru autorizarea lucrarilor de construire – DTAC si documentatia 
pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare – DTAD,  vor fi realizate in conformitate cu Legea nr. 
50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
DESCRIEREA LUCRARILOR 
 
 Pentru descrierea lucrarilor de amenajare, compartimentare si finisare se va urmari planul 
schita anexat si se va tine cont de urmatoarele aspecte: 
- nuantele de gresie si faianta vor fi aceleasi in toate incaperile cu exceptia grupurilor sanitare si a 
vestiarelor. Cromatica se va stabili la executie. Unde nu se specifica altfel, inaltimea de placare cu 
faianta este de 2 m in camerele unde este prevazut acest finisaj 
- tamplaria exterioara a halei (geamuri) existenta, se va inlocui cu profile PVC si geam termopan. Usile 
de acces exterioare vor fi realizate conform precizarilor din prezentul capitol. 
 
A. Hol 
Dimensiuni in plan: 1,46 x 2,4 m si H: ~ 4 m 
Dinspre hol „A” catre compartiment „B” exista o usa  cu dimensiunea 1 x 2,2 m care se zideste. 
Se desfiinteaza peretele existent dinspre „A”catre „D’ ” si se monteaza o usa din PVC cu geam 
termopan cu dimensiunea 1,0 x 2,2 m 
Pardoseala: gresie 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat si 1 priza 220 V 
 
B. Compartiment tehnic cuptor existent 
Golul de geam existent cu suprafata 0,5 x 1,2 m si adanc de 0,2 m se zideste. 
 
C. Hol trecere 
Dimensiuni in plan:1,98 x 11,9 m si H: ~ 6 m 
Peretele exterior spre nord este prevazut cu geamuri care vor fi zidite pana la inaltimea de 1,4 m. 
Se monteaza un perete nou cu lungimea de 11,9 m si H: ~ 6,5 m, care in partea de sus este prevazut cu 
geam simplu pe o inaltime de 1,5 m, care sa permita patrunderea luminii naturale in compartimentele 
„D” si „D’ ”. Doua usi de acces din PVC cu geam termopan catre „D” si „D’ ”, amplasate conform 
plan schita, cu dimensiunea 1,0 x 2,2 m. Se renunta la usa existenta dintre „C” si „E”. 
Pardoseala: gresie 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat si 2 prize 220 V 
 
D’. Laborator chimie si spectrometru 
Dimensiuni in plan:6,6 x 3 m si H: ~ 6,7 m  
Pardoseala: gresie 
Pereti: faianta pe toti peretii si vopsea lavabila culoarea alb 
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Tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat, 4 prize 220 V si 1 priza 380 V 
Chiuveta din polipropilena cu dimensiunile 300-350x550-600 mm si adancimea 250-300 mm, cu apa 
calda si rece si 1 sifon pardoseala 
Montaj aparat aer conditionat 
Priza argon 
Tubulatura ventilatie gaze arse slab corosive 
 
B’ Arhiva (deasupra compartiment B) 
Dimensiuni in plan:5,0 x 2,4 m si H: ~ 2,5 m. Peretele dinspre „D’ ” va fi prevazut cu geamuri cu 
h=1m. Usa de acces din PVC cu geam termopan pe latura dinspre „D”. Accesul se va face pe o scara 
metalica amplasta in „D” pe langa peretele despartitor cu „D’ ”. 
Pardoseala: parchet laminat 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat si 2 prize 220 V 
 
D. Laborator Spray Drier si cuptor Degussa 
Dimensiuni in plan:5,3 x 5,8 m si H: ~ 6,9 m 
In acest compartiment se monteaza o scara metalica, de acces in compartimentul „B’ ”, care va fi 
amplasata pe langa peretele despartitor al lui „D’ ”. Se va monta o usa dubla din PVC, cu geam 
termopan cu dimensiunea 1,5 x 2,3 m catre „H” 
Pardoseala: gresie 
Pereti: faianta pe toti peretii si vopsea lavabila culoarea alb 
Tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat, 4 prize 220 V si 1 priza 380 V 
Chiuveta din polipropilena cu dimensiunile 300-350x550-600 mm si adancimea 250-300 mm, cu apa 
calda si rece si 1 sifon pardoseala 
Montaj aparat aer conditionat 
Priza argon 
Tubulatura ventilatie gaze arse slab corosive 
 
E si F. Hol 
Dimensiuni in plan:6,4 x 1,98 m si H: ~ 4 m 
Se desfiinteaza usile de acces dintre „E” si „C” si „E” si „F”. Se monteaza doua usi de acces din PVC 
cu geam termopan cu dimensiunile 0,9 x 2,2 m intre „E” si „K” si intre „F” si „L”. 
Pardoseala: gresie 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat si 1 priza 220 V 
 
G. Depozit butelii argon 
Dimensiuni in plan: 3,o x 1,9 m si H: ~ 4 m 
Pentru accesul din exterior (pe fatada nord) se va monta o usa metalica cu dimensiunea 1,0 x 2,2 m si 
se va amenaja o rampa inclinata pentru accesul usor al carucioarelor pentru butelii. Intre „G” si „F” se 
va monta o usa din PVC cu geam termopan cu dimensiunea 1,0 x 2,2 m. 
Pardoseala: mozaic 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat si 1 priza 220 V 
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E’, F’, G’. Spatiu depozitare (deasupra lui E, F, G) 
Dimensiuni in plan:9,4 x 1,98 m si H: ~ 2,5 m 
Pentru acces se va monta o scara metalica in exteriorul cladirii pe latura est 
Pardoseala: mozaic 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat si 2 prize 220 V 
 
H. Laborator autoclave, sinteza hidrotermala 
Peretele exterior spre est este prevazut cu geamuri care vor fi zidite pana la inaltimea de 1,4 m. 
Amenajare rampa inclinata pentru accesul usor al carucioarelor. 
Dimensiuni in plan:9,7 x 5,6 m si H: ~ 6,9 m 
Pentru acces din exterior (pe latura est) se monteaza o usa metalica dubla  cu dimensiunea 1,5 x 2,2 m.  
Pardoseala: gresie 
Pereti: faianta pe toti peretii si vopsea lavabila culoarea alb 
Tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat, 4 prize 220 V si 1 priza 380 V 
2 Chiuvete din polipropilena cu dimensiunile 300-350x550-600 mm si adancimea 250-300 mm, cu apa 
calda si rece si 2 sifoane de pardoseala 
Montaj aparat aer conditionat 
Tubulatura ventilatie vapori apa si amoniac 
 
I.  Hol intrare 
Dimensiuni in plan:2,0 x 4,65 m si H: ~ 6,8 m 
Usa metalica dubla de acces din exterior cu dimensiunea 1,9 x 2,5 m. Amenajare rampa inclinata 
pentru accesul usor al carucioarelor. 
Usa metalica dubla de acces spre „W” cu dimensiunea 1,9 x 2,5 m 
Pardoseala: gresie 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat  
 
J. Hol parter 
Dimensiuni in plan:7,6 x 4,0 m si H: =3 m 
Acest compartiment va fi etajat cu un planseu metalic 
Pardoseala: gresie 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat si 2 prize 220 V 
 
J’. Sala consiliu (deasupra lui J) 
Dimensiuni in plan:5,6 x 4,0 m si H: ~3 m 
Se va monta o usa de acces dinspre hol spre „J’ ”, cu dimensiunea 1 x 2,2 m. 
Pardoseala: parchet laminat 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Montaj aparat aer conditionat 
Iluminat si 2 prize 220 V 
 
K. Laborator autoclave si vase solubilizare 
Dimensiuni in plan:5,7 x 6,7 m si H: ~5,5 m 
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Se zideste usa dubla existenta de acces din exterior (latura vest), se zidesc cele 4 goluri existente in 
tavan cu dimensiunea Ø 0,5 m si grosimea de 0,3 m , se zidesc cele 3 goluri existente cu dimensiunea 
0,3 x 0,3 m si grosimea 0,3 m din peretele despartitor spre „L”.  
Pardoseala: gresie 
Pereti: faianta pe toti peretii si vopsea lavabila culoarea alb 
Tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat, 4 prize 220 V si 4 prize 380 V 
2 Chiuvete din polipropilena cu dimensiunile 300-350x550-600 mm si adancimea 250-300 mm, cu apa 
calda si rece si 2 sifoane de pardoseala 
Tubulatura ventilatie gaze mediu corosive (NO3, SO4,Cl-, NH3) 
 
L. Laborator pentru autoclave cu microunde 
Dimensiuni in plan:2,7 x 6,7 m si H: ~5,5 m 
Zidit usa spre exterior (latura nord) pana la h=1,4 m si in partea superioara se monteaza fereastra PVC 
cu geam termopan 
Pardoseala: gresie 
Pereti: faianta pe toti peretii si vopsea lavabila culoarea alb 
Tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat, 2 prize 220 V si 1 priza 380 V 
1 Chiuveta din polipropilena cu dimensiunile 300-350x550-600 mm si adancimea 250-300 mm, cu apa 
calda si rece si 1 sifon de pardoseala 
 
M, N. Cuptor topire   
La aceste compartimente se inlocuieste tamplaria exterioara existenta cu profile PVC si geam 
termopan. 
 
Q. Centrala termica 
Dimensiuni in plan: 9,7 x 4,65 m si H: ~6,5 m 
In acest compartiment va fi montata o centrala termica pentru incalzire si preparare apa calda 
menajera. 
Se monteaza o usa metalica dubla spre exterior cu dimensiunea 1,5 x 2.5 m si o usa metalica spre „N” 
cu dimensiunea 0,9 x 2,2 m 
Pardoseala: mozaic 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat, 2 prize 220 V si 2 prize 380 V 
 
O, O’, P, R, T Compartimente ce se demoleaza 
Dimensiunile compartimentelor ce se demoleaza sunt urmatoarele: 
„O” si „O’”: Dimensiuni in plan: 3,5 x 12,5 m si hzidarie pe latura lunga ~2,5 m si pe latura scurta 
hzidarie pe latura scurta ~7 m; 
„P”: Dimensiuni in plan: 3,4 x1.9 m si h= 3,3 m 
„R”: Dimensiuni in plan: 2,55 x1.9 m si h= 3,3 m 
„T”: Dimensiuni in plan: 8,6 x1.9 m si hparapet= 2,0 m 
Dupa demolare fatadele respective se refac 
 
S. Anexa 
Nu se intervine la acest compartiment 
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W., V., Z. Instalatie de depunere multipla cu flux de electroni 
Peretele exterior spre nord este prevazut cu geamuri care vor fi zidite pana la inaltimea de 1,4 m. 
Dimensiuni in plan: 12,0 x 12,0 m si H: ~12,0 m 
Compartimentarile si platformele metalice existente in acest spatiu, vor fi demolate si in spatiu creat va 
fi montat un cuptor de laborator cu flux de electroni si celelalte echipamente anexe precum pompe de 
vid, tablouri de comanda si alimentare cu energie electrica. Spatiul necesar amplasarii cuptorului are 
dimensunile in plan aproximativ 4,9 m x 6,2 m si inaltimea de cca. 4m. Cuptorul cu o masa de cca. 18 
tone se va amplasa in compartimentul „W”, care va fi deservit de o grinda rulanta cu sarcina de 3,5 t. 
In momentul de fata in acest compartiment exista o grinda rulanta care va fi dezafectata. Cuptorul este 
alimentat la 380 V si are o putere de cca. 400 kW. Instalatia necesita apa de racire la max 28o C si un 
debit de cca. 100 l/ min ce va fi asigurata dintr-un rezervor tampon de cca 10 mc. Instalatia de racire a 
apei va fi montata si racordata la cuptorul amplasat in acest spatiu.  
Beneficiarul va pune la dispozitia executantului pentru montaj cuptorul si echipamentele anexa si 
instalatia de racire si recirculare a apei. 
La compartimentul „W” (pe latura sud) se va monta o usa de acces metalica, dubla cu dimensiunile 4,0 
x 4,0 m. Se va amenaja o rampa inclinata in dreptul usii pentru accesul usor al carucioarelor. 
Pardoseala: beton sclivisit 
Pereti si tavan: vopsea lavabila culoarea alb 
Iluminat general si local,4 prize de 220 V si 4 prize de 380 V. 
Alimentarea cu energie electrica pentru cuptor, pompe de vid, grinda rulanta si instalatie de racire a 
apei. 
 
Y. Y’. Spatiu vestiare si grupuri sanitare 
In acest spatiu cu dimensiunile in plan 7,6 x 4,0 m se vor amenaja spatii pentru vestiare, grupuri 
sanitare si cabinet de protectia muncii pe doua nivele, conform planurilor anexate. Etajarea spatiului 
se va face pe structura metalica. Cele doua vestiare vor fi prevazute fiecare cu cate o cabina de dus, un 
lavoar (apa calda-rece) si un sifon de pardoseala. Grupurile sanitare vor avea si cate un lavoar (apa 
calda-rece).  
Pardoseala: In vestiare si grupurile sanitare gresie. In cabinetul de protectia muncii: parchet laminat. 
Pereti: Faianta si vopsea lavabila alba. In cabinetul de protectia muncii: vopsea lavabila alba. 
Tavan: In vestiare vopsea lavabila alba rezistenta la umezeala. 
Iluminat spatii si cai de acces ,cate o priza 220 V in vestiare  si in cabinetul de protectia muncii. 
 
 PREDAREA DOCUMENTATIILOR 

 
Ofertantul desemnat în urma licitaţiei va elabora şi preda beneficiarului expertiza tehnica 

a constructiei avizata de personal atestat in 2 exemplare originale, proiectul tehnic (avizat de 
verificatori de proiecte atestati), caietele de sarcini detaliile de execuţie, în 4 exemplare (1 
original + 3 copii), iar documentaţia necesară avizelor, acordurilor si autorizatiei de 
construire/desfiintare in 2 exemplare originale si o copie. Proiectul si detaliile de consolidare, 
insusite de expertul tehnic vor fi predate in 4 exempare(1 original + 3 copii). 
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   REGULI DE PROTECŢIA MUNCII SI PSI 
 

• Pe parcursul îndeplinirii contractului ofertantul are obligaţia de a respecta regulile obligatorii 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi normele specifice PSI, care sunt în 
vigoare la nivel naţional.  

• Pe perioada derulării contractului se vor respecta cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, 
siguranţa şi igiena muncii, precum şi normele de prevenire a incendiilor. 

• Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au 
ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, protecţia muncii si normele PSI. 

 

 LISTA STANDARDELOR APLICABILE 

Ofertantul se va conforma legislatiei si standardelor în vigoare la data predarii documentatiilor si 
efectuarii lucrarilor. 
a) fie la reglementări tehnice, astfel  cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la 

standardizarea naţională, care sunt compatibile cu reglementările Uniunii Europene; 
b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la litera a), la standarde 

naţionale, şi anume, de regulă, în următoarea ordine de:  
I. standarde naţionale care adoptă standarde europene; 
II.  standarde naţionale care adoptă standarde internaţionale; 
III.  alte standarde.  

 
 
    Director General / Director proiect,  Director Economic, 
    Dr. ing. Teodor Velea    Ec. Marius Şcrab 
 
       Responsabil ştiin ţific proiect 
       Dr. Ing. Roxana Mioara Piticescu 
 
       Responsabil tehnic proiect 
       Dr. Ing. Robert Radu Piticescu 
 
       Responsabil licitatii proiect 
       Ing. Ciprian Vulpe 
 
         Oficiu juridic 

           Jurist Marin Eugen 
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FORMULARE 
Formular nr. B1  

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin legea 337/2006, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 94, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 04 octombrie 2007, respectiv în ultimii 5 ani nu 
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
   

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Formular nr. B2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele/antet) 

 
 
 

DECLARA ŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
Subsemnatul(a).................................................. [numele operatorului economic], în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de licitatie deschisa pentru Amenajarea si modernizarea 
centrului de cercetare, cod CPV 45453000-7 [denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul 
CPV], la data de .............. organizată de Institutul Naţional de Cercetare  Dezvoltare pentru Metale 
Neferoase şi Rare – IMNR, declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la 
lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată................. 

d) in ultimii 2 ani nu au fost situatii de neindeplinire sau indeplinire defectuasa a obligatiilor 
contractuale din motive imputabile subsemnatului, care sa produca grave prejudicii 
beneficiarilor; 

e) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
           Operator economic, 
                                       
                …………………………. 
                                                                               
                                 (semnatura autorizată ) 
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Formular nr. B3 

 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
             DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin procedura licitatie deschisa, având ca 
obiect Amenajare si modernizare centru cercetare, cod CPV 45453000-7 (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de INCDMNR-
IMNR  (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: 
     _ 
    |_| în nume propriu; 
     _ 
    |_| ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................; 
     _ 
    |_| ca subcontractant al ................................................; 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    2. Subsemnatul declar că: 
     _ 
    |_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
     _ 
    |_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări 
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publică. 
    4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai INCDMNR-IMNR, Bd. Biruintei nr. 102, 
Pantelimon, jud. ILFOV (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic 
şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
                                                     Operator economic, 
                                                   ...................... 
                                                   (semnătură autorizată) 
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Formular nr. B4 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
............................ 
     (denumirea/numele/antet) 
 
                              INFORMAŢII GENERALE 
 
   1. Denumirea/numele: 
   2. Codul fiscal: 
   3. Adresa sediului central: 
   4. Telefon: 
      Fax: 
      E-mail: 
    5. Contul Bancar  
Reprezentant legal: numele şi funcţia 
   6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ............................... 
................................................................................ 
             (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
   7. Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................... 
................................................................................ 
             (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
   8. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
───────────────────────────────────────────────────── 
                    Cifra de afaceri globala anuală           Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie in domeniul 
    Anul                la 31 decembrie                             de activitate aferent obiectului contractului 
                                   (mii lei)                                                           (mii lei) 
───────────────────────────────────────────────────── 
1.   2007 
───────────────────────────────────────────────────── 
2.   2008 
───────────────────────────────────────────────────── 
3.   2009 
───────────────────────────────────────────────────── 
4.   2010 
  (30.06.2010) 
───────────────────────────────────────────────────── 
Media anuală: 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
                                                      Ofertant, 
                                                ............................. 
                                                    (semnătura autorizată) 
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Formular nr. B5 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
............................ 
     (denumirea/numele/antet) 
 
                             EXPERIENŢA SIMILARĂ 
 
   1. Denumirea şi obiectul contractului: 
      Numărul şi data contractului: 
   2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
      Adresa beneficiarului/clientului: 
      Ţara: 
   3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
      (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
   [] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
   [] contractant asociat 
   [] subcontractant 
   4. Valoarea contractului  exprimată în  euro 
   5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi 
modul lor de soluţionare: 
   6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte 
relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: 
    7. se va anexa Recomandare din partea beneficiarilor menţionaţi. 
 
                                                      Candidat/ofertant, 
                                                .............................. 
                                                    (semnătura autorizată 
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Formular nr. B6 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI  ANGAJAT 
ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai 
jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
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 INCDMNR-IMNR, Bd. Biruintei nr. 102, 
Pantelimon, jud. Ilfov cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 
                  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 

 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
    Data completării ...................... 
 

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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Formular nr. B7 

 
CERTIFICAT 

De participare la licitaţie cu ofertă independentă 
 

I. Subsemnatul/Subsemnatii,.............................., reprezentat/reprezentaţi legali  
al/ai......................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie 
publică organizată de INCDMNR-IMNR, în calitate de autoritatea 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 în 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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Formular nr. C1 

 
OFERTANTUL (denumirea/numele/antet)                
 Înregistrat la sediul autorităţii contractante  INCDMNR-IMNR               
 nr. .......... / .......... 
   
 
                             SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
        Către, 
 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare 
B-dul Biruinţei nr.102, Pantelimon, Judeţ Ilfov. 
 
   Ca urmare a invitaţiei  de participare  cu nr.........apărută în SEAP privind aplicarea procedurii de 
licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achiziţie Amenajare si modernizare centru de 
cercetare, pentru INCDMNR- IMNR  , noi ..................................... (denumirea/numele ofertantului) vă 
transmitem alăturat următoarele: 
           
   1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţine un plic cu un exemplar din Documentele redactate 
pe baza criteriilor de calificare şi selecţie în original, cu  Propunerea Tehnică  în original, cu 
Propunerea financiară  în original şi cu Împuternicire scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat 
sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
 
   Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare.  
Cu stimă, 
 
Data completării .....................                      
 
                                                           Ofertant, 
                                                  ............................ 
                                                     (semnătura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



DOCUMENTA ŢIE DE ATRIBUIRE  
Amenajare si modernizare centru de cercetare 

 
-30- 

 

 
Formular nr. C2 

    
OFERTANTUL 
....................... 
  (denumirea/numele) 
 
                                                      FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către Institutul Naţional de Cercetare  Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR 
 
   Domnilor, 
   1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai 
ofertantului ...................................., (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să prestăm Amenajare si 
modernizare centru de cercetare (denumirea obiectului achiziţiei) pentru suma de........................ lei 
(suma în litere şi cifre) , reprezentând ....................... (suma în litere şi cifre) euro, la care se adaugă 
taxa pe valoarea adăugată în valoare de .................. lei. (suma în litere şi cifre) 
   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să efectuam lucrarile si sa 
prestăm serviciile în conformitate cu graficul de timp anexat. 
   3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ 
...............................................................................(durata în litere şi în cifre) zile, respectiv până la data 
de ............................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne  obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
   4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
   5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu solicitările autorităţii contractante. 
   6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 
economic, dacă nu sunt respectate integral cerinţele din Caietul de sarcini. 
 
   Data .........../............/........... 
 
 
                                                      Ofertant, 
                                                ............................. 
                                                    (semnătura autorizată) 
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Formular nr. D 
 

T A B E L  
privind partea/păr ţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi şi specializarea acestora 
 

 
Nr. 
Crt. 

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

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

             
   
 
 
 
 
 
 Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul_______________________, in calitate de ____________________________, legal 
autorizat sa semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru si in numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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MODEL CONTRACT LUCRARI (ORIENTATIV) 

 
nr..... data ........... 

Preambul: 
 
Prezentul contract s-a semnat in cadrul proiectului cu titlul “Centrul de cercetari pentru studiul si intensificarea 
proceselor metalurgice la presiuni si temperaturi ridicate”, contract de finantare nr. 253 din 28.09.2010, derulat 
in cadrul POS CCE, Axa prioritara 2 – Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, OP 
2.2.1. „Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de 
cercetare)”. Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã. 
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrari. 
 
 
1. Părţile contractante 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR,  cu sediul în Loc. 
Pantelimon, Jud. Ilfov, B-dul Biruintei, nr. 102, telefon 021 352 20 46, fax: 021 352 20 48, CUI RO 2788151, 
nr.de înregistrare la Registrul Comerţului J23 / 1160 / 2003, cont RO50 TREZ 4215 0980 3X00 5369 deschis la 
Trezoreria Operativa ILFOV, reprezentata prin director general Dr. ing.  Teodor Velea  si director economic ec. 
Marius Scrab, in calitate de ACHIZITOR,  
şi  
 
S.C. .........................., adresă ............................................................ telefon/fax ...................., număr de 
înmatriculare ........................., cod fiscal .................................., cont nr. .............................................., 
Banca...................................., reprezentată prin ................................................. în calitate de executant, pe de altă 
parte.  
 
2. Definiţii  

2.1- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;  
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;  
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;  
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care 

nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
 

3. Interpretare  
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod 
diferit.  
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Clauze obligatorii  
 

4. Obiectul si pretul contractului  
4.1. - Executantul se obligă să execute lucrarile de consolidare, constructii, arhitectura, instalatii, reabilitare 
drumuri si cai de acces, proiectare, realizare documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizarea 
executarii lucrarilor si asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor, in perioada/perioadele convenite si în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru indeplinirea contractului de lucrari 
„Amenajare si modernizare centru de cercetare”. 
4.3. – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil executantului 
de catre achizitor conform graficului de plati, este de.......................lei/euro, la care se adauga 
TVA..........lei/euro. 
 
5. Durata contractului  
5.1. - Durata prezentului contract este de ....... luni, începând de la data de ....................  
 
6. Documentele contractului  
6.1. - Documentele contractului sunt:  

 a) caietul de sarcini aferent procedurii de achiziţie organizata de achizitor; 
b) propunerea tehnică aferentă ofertei prezentate de executant la procedura de achiziţie; 
c) propunerea financiară aferentă ofertei prezentate de executant la procedura de achiziţie; 
d) graficul de plati; 
e) garantia de buna executie; 
f) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul. 

 
7. Executarea contractului  
7.1. - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie la data de ............................ 
 
8. Obligaţiile principale ale executantului  
8.1. – Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile de consolidare, constructii, arhitectura, instalatii, 
montaj, reabilitare drumuri si cai de acces, proiectare, realizare documentatii pentru obtinerea avizelor, 
acordurilor si autorizarea executarii lucrarilor si asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor, in 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
8.2. - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările si serviciile, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.  
8.3. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, 
graficul de plati necesar executiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  
8.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor 
şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.  
(2) Executantul este responsabil de realizarea corectă a lucrărilor, precum şi de furnizarea tuturor 
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii 
respective.  
(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în realizarea lucrărilor, executantul are 
obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.  
8.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
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achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile 
respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie 
care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
8.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi 
de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii 
responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala 
sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către 
proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă 
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
8.7. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:  
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a 
menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate 
şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi 
pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, 
în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor  
c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita 
orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de 
metodele sale de lucru.  
8.8. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 
instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data 
semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
8.9. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:  
a) confortul riveranilor, laboratoarelor de cercetare şi administraţia;  
b) căile de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile 
aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la 
alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.  
8.10. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică cu sau sunt pe traseul 
şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 
subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza 
încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 
astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor respective. 
 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică cu sau care se află pe 
traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 
executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea 
respectivelor drumuri. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, 
modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, a oricăror drumuri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
8.11. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:  
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;  
b) de a depozita sau orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;  
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c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai 
sunt necesare.  
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 
echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în 
perioada de garanţie. 
8.12. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-
un interval de un an de la recepţia finală a lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă 
a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie 
aferente execuţiei lucrării. 
8.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
9. Obligaţiile achizitorului  
9.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia lucrarilor de 
consolidare, constructii, arhitectura, instalatii, montaj, reabilitare drumuri si cai de acces, proiectare, realizare 
documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizarea executarii lucrarilor si asistenta tehnica pe 
parcursul executarii lucrarilor. 
9.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei 
lucrărilor. 
9.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;  
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;  
c) căile de acces rutier;  
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.).  
9.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru 
execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în trei exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a 
lucrării. 
9.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a 
limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului. 
9.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului. 
9.7. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 
executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livr ările sale, daca este cazul. 
 
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce ca majorări de întârziere de 0,1% 
din preţul contractului,  pentru fiecare zi de întârziere.  
10.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca majorări de întârziere, de 0,1% din 
preţul contractului  pentru fiecare zi de întârziere peste cele 30 zile convenite.   
10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese.  
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10.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această 
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În 
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
executată până la data denunţării unilaterale a contractului.  
 

Clauze specifice  
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului  
11.1. - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
........................... lei, astfel: ........................... Garanţia de bună execuţie se constituie prin plata cu Bilet la Ordin 
sau Ordin de Plată în contul  nr. RO71RNCB0073049977160001, BCR  SECTOR 2, în termen de 48 de ore de 
la semnarea contractului. 
11.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare ( după caz)  şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.  
11.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de 
a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  
11.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 10 zile de la  data expirării 
termenului de garanţie a lucrărilor efectuate pe baza procesului verbal de recepţie finală. 
11.5. - Garanţia lucrarilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
 
12. Începerea şi execuţia lucrărilor  
12.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului 
în acest sens din partea achizitorului, în termen de 24 ore de constituirea garanţiei de bună execuţie 
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
12.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.  
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea 
lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va 
prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl 
va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor si serviciilor, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, 
la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.  
12.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea 
lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, 
identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia 
din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata 
potrivit legii, din partea achizitorului.  
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, in atelieree, 
depozite si oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 
pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
12.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările 
materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei 
finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi 
testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 
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(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor 
fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu 
este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
 12.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.  
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt finalizate, pentru a 
fi examinate si masurate.  
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.  
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, 
iar în caz contrar, de către executant.  
 
13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  
13.1. - În cazul în care:  
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau  
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului 
de către acesta  
Îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:  
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;  
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.  
13.2. - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 10.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau 
de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului 
prevăzut la clauza 16.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.  
 
14. Finalizarea lucrărilor  
14.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit 
prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii 
lucrărilor.  
14.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.  
 (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia 
dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri 
sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va 
convoca comisia de recepţie. 
14.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, 
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
14.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
 
15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor  
15.1. - Perioada de garanţie acordata este de .......luni, de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi decurge 
până la data recepţiei finale.  
15.2. - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte constatate  
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul 
în care ele sunt necesare datorită:  
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau  



DOCUMENTA ŢIE DE ATRIBUIRE  
Amenajare si modernizare centru de cercetare 

 
-38- 

 

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi 
revin în baza contractului.  
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform 
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.  
15.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 14.2 alin.(2), achizitorul este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi 
recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
16. Modalit ăţi de plată  
16.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de max. 30 de zile de la emiterea 
facturii de către acesta. 
16.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul 
îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
16.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de 
returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.  
(se precizează cuantumul avansului) 
16.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor 
executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca 
atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din 
situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi 
convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca 
urmare a unor prevederi legale. 
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit. 
(se precizează termenul) 
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia 
de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 
16.5. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 
achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
16.6. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.  
 
17. Ajustarea preţului contractului  
17.1. - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract.  
17.2. –Nu  se ajustează preţul contractului.  
 
18. Asigurări  
18.1. - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele 
pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.  
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 
către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
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(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele 
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi 
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
18. 2. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestuia.  
 
19.    Subcontractanţi 
19.1. - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care 
el a semnat contractul cu achizitorul. 
19.2. - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
19.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 
lor din contract. 
19.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
20. Cesiunea  
20.1. - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să 
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.  
20.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  
 
21. Forţa majoră  
21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
21.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.  
21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
21.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi 
să poată pretinde celeilalte daune-interese.  
 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1. - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.  
22.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la 
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.  
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23. Limba care guvernează contractul  
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
24. Comunicări  
24.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris.  
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  
24.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
 
25. Legea aplicabilă contractului  
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ......................, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.  
 
       Achizitor,                Executant, 
INCDMNR-IMNR  


