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FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
 

I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
Denumire: MUNICIPIUL PLOIESTI  
Adresă: BULEVARDUL REPUBLICII NR. 2 
Localitate: PLOIESTI Cod poştal: 100066 Ţara: ROMANIA 
Persoana de contact: 
În atenţia: d-nei Ilinca Corina Mihaela 

Telefon: 
0244-516699 int. 303 

E-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro Fax: 0244-510736 
Adresa de internet a autoritătii contractante: www.ploiesti.ro 

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

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele: servicii publice locale generale 
 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    
    DA □             NU □ 

 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:  

-   de la adresa mai sus mentionata si/sau 
      -  de la Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Retele Edilitare, str. Emile Zolla, nr. 8 (Turn 

Halele Centrale), tel.: 0244/516699, int. 177, fax: 0244/597884 
Termenul limit ă de primire a solicitărilor de clarific ări: Data: 29.03.2011  
                                                                                                Ora limită: 1600 

Adresa: Registratura Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, 
parter sau la fax nr. 0244/510736. 
Forma de transmitere a solicitarilor de clarificari: pe suport de hartie si in format .doc la 
adresa de e-mail achizitii.publice@ploiesti.ro. 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 01.04.2011 
Nota: In cazul în care un potenţial ofertant doreşte clarificări cu privire la continutul 
Documentaţiei de atribuire, acesta are dreptul de a le solicita. Orice solicitare de clarificări 
trebuie trimisă în scris (prin posta, fax sau email), cu specificarea referinţei de la publicarea 
Anuntului de participare în SEAP (www.e-licitatie.ro) şi a titlului contractului.   

 
I.c. Căi de atac - Eventualele contestaţii se pot depune la: 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitate: Bucuresti        Cod poştal: 030084   Ţara: Romania 
E-mail: office@cnsc.ro               Telefon: 021/3104641 
Adresă internet: www.cnsc.ro                    Fax: 021/3104642 

 
 



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

BUGETUL LOCAL 

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

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumirea contractului de lucrari (inclusiv proiectare):  
 

MODERNIZARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII: zona MIHAI BRAVU, zona MIHAI 
EMINESCU, zona PARC MUZICANTI 

 

II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(a) Lucrări                              □      (b) Produse                □   (c) Servicii           □ 
Execuţie                                 □            
 

Proiectare si execuţie             □ 
 

Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor specificate de  
autoritate contractantă           □ 

Cumpărare                 □ 
Leasing                      □        
Închiriere                   □  
Cumpărare în rate      □ 
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B □ 
 

Principalele locaţii ale lucrărilor: CARTIER 
MIHAI BRAVU, zona MIHAI EMINESCU si 
zona PARC MUZICANTI , MUNICIPIUL 
PLOIESTI.  
Cod CPV: 
-  45212120-3 (lucrari de constructii de parcuri 

tematice); 
- 45112723-9 (lucrari de arhitectura 

peisagistica a terenurilor de joaca); 
- 37535200-9 (echipament pentru terenuri de 
joaca); 
- 71322000-1 (servicii de proiectare tehnica 

pentru constructia de lucrari publice); 
- 79415200-8 (servicii de consultanta in  
   proiectare); 
- 71311100-2 (servicii de asistenta in domeniul  
   lucrarilor publice). 

Principalul loc de 
livrare: 
_________________ 
 
Cod  CPV 
□□□□□□□□ 

Principalul loc de 
prestare 
_________________ 
 
Cod   CPV                   
□□□□□□□□ 

II.1.3) Procedura se finalizează prin: 
Atribuirea unui contract de achiziţie publică de lucrari (inclusiv proiectare):                □                           
Încheierea unui acord-cadru de lucrari:                                                                           □ 
II.1.4) a) Durata contractului: contractul produce efecte de la data inregistrarii la autoritatea 
contractanta, dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, pana la data efectuarii ultimei receptii 
finale, fara obiectiuni, a lucrarilor executate in baza contractului; 
b) Termenul de prestare a serviciilor si de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului este de 
2luni. 
II.1.5) Informaţii privind acordul cadru (nu este cazul) 
II.1.6) Divizare pe loturi:                                  da  □                               nu ■ 
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate        DA □                              NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

 

II.2.1) Se achizitioneaza urmatoarele servicii si lucrari: 

a)  - Lucrari de modernizare locuri de joaca, conform solutiilor aprobate din Studiile de 

Fezabilitate. 

b)  - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice (Proiect tehnic, Detalii de executie si 

Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de constructie); 



    - Servicii de verificare a documentatiei tehnice de catre verificator atestat; 

    - Servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor  

II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                     da ■                nu □ 
Se pot achizitiona, daca este cazul, lucrari suplimentare si/sau similare in conformitate cu 
prevederile art. 122, lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
III. Condi ţii specifice contractului 

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract 
(dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) 

Clauzele contractului cuprinse in 
documentaţie sunt obligatorii.     
        DA   □                                   NU □ 
        DA   □                                   NU □ 

 
IV.1) PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                                      □                      
Licitaţie restrânsă                                      □ 
Licitaţie restrânsă accelerată                     □ 
Dialog competitiv                                      □ 

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

 
IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □         NU  □ 

 
IV.3) Legislaţia aplicată:  

a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 418/15.05.2006, cu modificarile si completarile ulterioare.  
b) Hotararea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 34/19.04.2006 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,               
nr. 625/20.07.2006, cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr.834/2009). 
c) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365/26.04.2006.  
d) Hotararea Guvernului nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 661/01.08.2006.                                      (a se vedea si: www.anrmap.ro) 
e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 
cu modificarile si completarile ulterioare.  
f)  Legislatia privind fiscalitatea – a se vedea www.mfinante.ro; 
g) Legislatia privind protectia mediului – a se vedea www.mmediu.ro; 
h) Legislatia privind conditiile de munca si protectia muncii – a se vedea www.mmssf.ro. 

 
IV.4) - Termeni utilizati in cadrul acestei Documentaţii: 

- „contract de achizitie publica” inseamna contractul cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai 
multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, 
avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

- „contractant” înseamnă ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte a contractului de achiziţie 
publică; 

- „documentaţia de atribuire” înseamnă documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul 
contractui de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia; 

- „ofertant” înseamnă oricare operator economic sau asociere de operatori economici care a depus ofertă; 
- „ofertă” însemnă actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din 

punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi 
propunerea tehnică; 

- „operator economic” înseamnă oricare prestator de servicii - persoană fizică/juridică, de drept public 
sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă 
produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări; 



- „propunere financiară” înseamnă parte a Ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte 
condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de 
atribuire; 

- „propunere tehnică” înseamnă parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini; 
- "în scris" înseamnă comunicare în formă scrisă, emisă cu confirmare de primire;  
- cu excepţia cazului în care contextul impune altfel, cuvintele la singular includ şi semnificaţia de plural, 

şi de asemenea cuvintele care indică pluralul includ şi semnificaţia de singular;  
- "zile"  înseamnă zi calendaristică, cu excepţia situaţiilor în care contextul specifică in mod expres altfel.  

 
V. CRITERII DE CALIFICARE 

V.1) Situaţia personală a ofertantului 
Declaraţie privind situaţia personală a 

operatorului economic 
Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

Cerinţe obligatorii:  
- completarea si prezentarea formularului si/sau Cazier 
judiciar/certificat echivalent; 
- prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata a taxelor şi impozitelor la bugetul 
de stat si la bugetul local, in original sau copie legalizata, 
valabile la data deschiderii ofertelor. 
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are 
obligatia de a prezenta aceste documente. 
Note: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din 
procedura organizata pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica orice ofertant care se afla in oricare dintre situatiile 
prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de 
judecatorul-sindic; 
-  nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente 
ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; 
-  în ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod 
defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile 
ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa 
produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva 
a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus 
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in 
materie profesionala; 
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate 
de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii 
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
In cazul in care exista incertitudini  in ceea ce priveste situatia 
personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de 
a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente. 

Certificat de participare la licitatie cu 
oferta independenta, conform 

Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 
Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

Cerinţa obligatorie:  
- completarea si prezentarea formularului prin care ofertantul 
certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in 
concordanta cu regulile de concurenta. 
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are 
obligatia de a prezenta acest document. 

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

Persoane juridice/fizice române 
Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

 

Cerinţe obligatorii:  
- Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului valabil la data deschiderii ofertelor (copie); 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, 
eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii 
ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul are in obiectul de 



activitate proiectarea si executia tipurilor de lucrari supuse 
ofertarii si faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la 
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si cu 
privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in 
perioada de depunere a ofertelor si/sau de executare a 
contractului (original sau copie legalizata); 
- Documente care atesta statutul de IMM (pentru a se beneficia 
de prevederile art. 16 din  Legea nr. 346/2004).  
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte 
aceste documente. 

Persoane juridice/fizice străine 
Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: se vor depune 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 trebuie sa fie valabile la data deschiderii 
ofertelor, prezentate in original sau copie legalizata, insotite de 
traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. 
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are 
obligatia de a prezenta aceste documente. 

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

financiară 
    Solicitat ■                  Nesolicitat □ 
 
 

Cerinte minime: 
- Valoarea cifrei de afaceri globale, calculata ca medie anuala 
pe ultimii 3 ani, sa fie de minim 800.000. lei (fara TVA). In 
cazul depunerii unei oferte comune, cel putin liderul 
asociatiei trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta); 
Se solicita prezentarea urmatoarelor documente: 
- Bilanturile contabile la datele de 31.12.2007, 31.12.2008 si 
31.12.2009, vizate si inregistrate la organele fiscale competente 
si/sau alte documente legale edificatoare prin care ofertantul isi 
poate dovedi capacitatea  economico-financiara; 
- Fisa de informatii generale; 
In cazul depunerii unei oferte comune, situatia economico-
financiara, inclusiv indeplinirea cerintelor minime, se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor 
asociatilor. 

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind capacitatea tehnică 
 Solicitat ■                     Nesolicitat □ 

Cerinte minime: 
1) Experienta similara: 
 - in executie: Executarea (finalizarea) in ultimii 5 ani a unui 
contract avand ca obiect executia de lucrari similare celor ce 
fac obiectul prezentului contract, cu o valoare de minim 
400.000 lei fara TVA. Se vor prezenta copii de pe: contract, 
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in care se 
va mentiona valoarea lucrarilor receptionate) si 
recomandarea din partea beneficiarului, precum si alte 
documente relevante din care sa reiasa obiectul detaliat al 
contractului. 
Se solicita prezentarea urmatoarelor documente: 
- Declaratie si Lista lucrarilor similare executate in ultimii                 
5 ani; 
- Declaratie si Lista serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani; 
- Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului 
angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; 
- Informatii referitoare la numarul, studiile, pregatirea 
profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru 
indeplinirea contractului (CV-uri, copii de pe atestate / 
autorizatii / certificate / legitimatii specifice); 
- Declaratie referitoare la utilaje, instalatiile, echipamente 



tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului. 
2) Cerinta minima: Se va prezenta “certificat de 
conformitate” emis de I.S.C.I.R., prin care sa se confirme ca 
echipamentele de joaca sunt executate un conformitate cu 
cerintele H.G. 435/2010 – Anexa 1, privind regimul de 
introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor 
pentru agrement. 
In cazul depunerii unei oferte comune, capacitatea tehnica 
si/sau profesionala, inclusiv indeplinirea cerintelor minime se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor 
asociatilor. 

Terţi susţinători 
(daca este cazul) 

În cazul în care ofertantul isi demonstrează capacitatea 
economica si financiara si/sau capacitatea tehnică si 
profesionala invocând şi susţinerea acordată de către o altă 
persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de 
care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al 
persoanei respective încheiat în formă autentică (autentificat de 
notar), prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie 
ofertantului resursele financiare si/sau tehnice invocate. 
Persoana ce asigură susţinerea financiară/tehnica nu trebuie să 
se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de 
atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu 
toate modificările şi completările ulterioare, prezentând în acest 
sens Formularul anexat Fisei de date. 

V.5) Standarde 
Solicitat ■           Nesolicitat □ Cerinţe obligatorii:  

- Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta 
standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 
9000/echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii; 
- Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta 
standardele de protectie a mediului SR EN ISO din seria 
14000/echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii; 
- Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta 
standardele de sanatate si securitate in munca OHSAS 
18001/echivalent pentru lucrarile supuse ofertarii. 
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are 
obligatia de a prezenta aceste documente. 

V.6) Informa ţii privind subcontractan ţii/asociatii 
      Solicitat ■               Nesolicitat □ 

 
In cazul subcontractarii, se va prezenta formularul cu 
informatiile privind partea sau partile din contract ce urmeaza 
sa fie indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora. 
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se 
iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract 
numai daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. 

Pentru subcontractantii care vor executa mai mult de 10% din 
valoarea contractului, se va prezenta si formularul de informatii 
generale. 
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul 
de a subcontracta lucrări sau de a înlocui subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar 
eventuala înlocuire a acestora se va realiza numai in conditiile 
prevazute in contract si nu trebuie să conducă la modificarea 
propunerii tehnice sau financiare iniţiale. 
In cazul depunerii unei oferte comune, se va prezenta 
acord/scrisoare preliminara de asociere, in care sa se 
mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara 



pentru executia contractului, ca liderul asociatiei nominalizat 
este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la 
si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca 
liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului si 
incasarea contravalorii lucrarilor executate. Intelegerea trebuie 
sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii din Asociatie/ 
Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe 
intreaga durata de derulare a contractului. 

V.5) Modul de selectare/preselectare Nu este cazul 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Orice document referitor la aceasta procedura, inclusiv 
corespondenţa derulată intre Municipiul Ploiesti si potentialii 
ofertanti trebuie redactate in limba romana, dupa cum este 
stipulat in cele ce urmeaza: 
1. documentatia de atribuire este emisa numai in limba 

romana; 
2. solicitările de clarificari la Documentatia de Atribuire vor 

fi emise de catre potentialii ofertanti in limba romana; 
3. raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi emise de 

Municipiul Ploiesti in limba romana; 
4. propunerile tehnice si financiare vor fi prezentate de catre 

ofertanti in limba romana; 
5. documentele care insotesc oferta (declaratiile necesare si 

specifice pentru aceasta procedura) vor fi prezentate de 
catre ofertanti in limba romana; 

6. documentele emise de catre institutii/autoritati/organisme 
din tara in care ofertantul este rezident (alta decat 
Romania), precum si alte documente prezentate in cadrul 
ofertei vor fi traduse in limba romana de catre traducatori 
autorizati, iar traducerile vor fi legalizate la notar. 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile de la data deschiderii ofertelor 
VI.3) Garanţia de participare: 

Solicitat ■                 Nesolicitat □ 
-   Cuantumul garanţiei de participare: 8.000 lei. 
-  Perioada de valabilitate a garantiei de participare:  90  de 
zile de la data deschiderii ofertelor 
Forma de constituire a garantiei de participare: intr-una dintre 
formele prevazute la art. 86, alin. (1). Pentru scrisoare de 
garantie de participare se va utiliza formularul anexat Fisei de 
date; pentru virament bancar, se va utiliza contul Municipiului 
Ploiesti: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la 
Trezoreria Ploiesti, cod fiscal: 2844855. 
- Autoritatea contractanta va retine garantia de participare, 
ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta 
din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 87 
alin. (1) din H.G. 925/2006 si de art. 278^1 alin. (1) din 
O.U.G. 34/2006.  
- Dovada constituirii garantiei de participare este 
obligatorie la deschiderea ofertelor si se va prezenta in 
afara plicului sigilat care contine oferta. 
- Returnarea garantiei de participare se va face in baza unei 
solicitari scrise adresate Serviciului Achizitii Publice si 
Contracte, in maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de 
contestare, daca nu a intervenit suspendarea procedurii. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnico-financiare 

Propunerea tehnico-financiara trebuie sa respecte 
intocmai solutia aprobata din Studiul de Fezabilitate; 
in caz contrar, oferta va fi respinsa ca neconforma. 
Se vor prezenta urmatoarele documente: 
- Formularul de oferta si Anexa la Formularul de oferta; 



- Pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA, si va 
cuprinde toate costurile necesare prestarii serviciilor si 
executarii lucrarilor ce fac obiectul achizitiei. Pretul total 
ofertat va fi determinat prin insumarea valorilor aferente 
intocmirii documentatiei tehnice (PT+DE+DTAC), verificarii 
documentatiei tehnice, asistentei tehnice pe parcursul 
executarii lucrarilor si executiei lucrarilor pentru fiecare 
amplasament. De asemenea, ofertantul va evidentia, prin 
completarea formularelor corespunzatoare, valoarea pe fiecare 
obiect al lucrarii si valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor 
de lucrari. 
- Centralizatorul preturilor ofertate pe fiecare amplasament in 
parte; 
- Graficul de prestare a serviciilor si de executie a lucrarilor, 
cu specificarea clara a termenelor de prestare a serviciilor si de 
executie a lucrarilor; 
- Declaratie privind insusirea formularului de contract de 
lucrari. 

VI.5) Modul de prezentare a ofertei 
 

- Adresa de depunere: Registratura Primariei Municipiului 
Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, intrarea C, parter. 
- Data limita de depunere: 06.04.2011, ora 1000; 
- Numar de exemplare: 2, original si copie; 
- Documentele ofertei vor fi numerotate pe fiecare pagina si 
vor fi prezentate pe baza de opis; 
- Se vor prezenta plicuri separate pentru documentele de 
calificare, propunerea tehnico-financiara; acestea se vor 
introduce intr-un plic sigilat si netransparent care va fi insotit, 
la exterior, de scrisoarea de inaintare si de dovada constituirii 
garantiei de participare. Pe plicul sigilat se va specifica 
procedura la care depune oferta, precum si mentiunea: „A nu 
se deschide inainte de 06.04.2011, ora 1200”.  

VI.6) Confidenţialitate 
 

Ofertanţii pot specifica în cadrul Propunerii Tehnice 
informaţiile pe care acestea le considera ca fiind confidenţiale 
şi care nu pot fi comunicate către terţe părţi. În cazul în care 
ofertantul consideră că situaţia descrisă în fraza precedentă îi 
este aplicabilă, acesta trebuie să specifice, pe lângă faptul că 
aceste informaţii sunt confidenţiale şi motivul pentru care 
acesta consideră informaţiile drept confidenţiale şi în 
consecinţă de ce nu pot fi făcute cunoscute către terţe părţi. 
Toate informaţiile cu privire la examinarea, evaluarea şi 
compararea ofertelor, inclusiv cele referitoare la clarificările 
solicitate de la ofertanţi, precum şi recomandările pentru 
atribuirea contractului, nu vor fi făcute publice ofertanţilor şi 
nici altor persoane care nu sunt implicate oficial în acest 
proces până când nu se notifica participanţii la procedura cu 
privire la rezultatul aplicării procedurii. 

VI.7) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

- Ofertantii au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la 
data limita pentru depunere, stabilite in Invitatia de participare. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in 
sarcina ofertantilor. 
- Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat 
cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere 
este declarata inacceptabila si se returneaza nedeschisa. 
- Ofertele pot fi modificate sau retrase numai pana la data si 
ora de depunere stabilite mai sus. 

VI.8) Mijloace de comunicare 
 

Comunicarea cu operatorii economici se face in scris, prin 
posta sau pe fax. Datele de contact comunicate de operatorii 
economici in adresa de solicitare a documentatiei de atribuire 



si/sau in Fisa de informatii generale trebuie sa fie reale si sa fie 
mentinute pe toata perioada derularii procedurii. In caz 
contrar, orice situatie conflictuala legata de transmiterea / 
primirea de informatii/clarificari cade in culpa operatorului 
economic.  
Intreaga documentatie de atribuire este accesibila direct si 
nerestrictionat in SEAP si toate informatiile/clarificarile vor fi 
postate in SEAP, la sectiunea "Documentatie si clarificari". 

VI.9) Deschiderea ofertelor  Ofertele se deschid in data de 06.04.2011, ora 1200, la sediul 
Primariei Municipiului Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, 
intrarea B, etaj 3, Sala de sedinte. 
Reprezentantii ofertantilor care participa la sedinţa de 
deschidere vor avea imputernicire scrisa din partea societatii 
ofertante. 

 

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  
VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                    ■ 
Se vor compara preturile totale (lei, fara TVA) prevazute in Formularele de oferta si obtinute 
conform indicatiilor de la pct. VI.4). 
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic           □ 

 
VIII.  ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI 

VIII.1 Ajustarea preţului contractului                     DA □               NU   ■          
VIII.2 Garanţia de bună execuţie a 
contractului: 
 
             DA    ■           NU   □   

- Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA; 
Forma de constituire: integral, conform prevederilor art. 
90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 
 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,  
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE  

 

DIRECTOR,  
Simona Albu 

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV-ADJUNCT, 
Florina Popescu 

 
 

SEF SERVICIU 

ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE, 
Corina Ilinca 



 
 

DECLARA ŢIE privind situa ţia personală a operatorului economic 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 
prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

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

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau 
lucrării),  codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic.                      
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 sunt stabilit pana la data solicitată; 

d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 
beneficiarilor; 

e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională. 

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

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

 
Data completării 
 

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

 (semnătură autorizată) 



 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT 
 

de participare la licitaţie cu ofertã independentã 
 
 
 
 
    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de 
............................, în calitate de autoritate contractantã, cu nr. ..................... din data de ........................, 
certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele 
de vedere.  
    II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele: 
    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
    2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care 

cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;  
    3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta 

de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã; 
    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta 

decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi 
proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  

    5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã 
a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  

    6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 
respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, 
nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri;  

    7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

    8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte 
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor. 

    III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate 
în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
 
            Ofertant,         Data  
         .....................  
 
 
 
    Reprezentant/Reprezentanţi legali  
           (semnãturi)  
 
..............................................................  
 



 
 
           

Declaraţie privind lista principalelor LUCR ĂRI SIMILARE EXECUTATE 

 
 

Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

DECLARA ŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCR ĂRI SIMILARE 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
 
 
 
 

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

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

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
 
 

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

(semnătură autorizată) 



 

 

 
 

Nr 
crt 
 
 
 

 
Obiect 
contract 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 

contract  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract**) 

1        
2        
...        

 
Operator economic 
(semnătură autorizată) 

 
________ 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor. 



 

Declaraţie privind lista principalelor prest ări de servicii similare 
 

Operator economic 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 

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

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

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 
contract 

 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 
**) 

1        
2        
...        

 
 
 
 
 

Operator economic,  
(semnătură autorizată) 

 
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 
 



 

DECLARA ŢIE Privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice 

 
 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARA ŢIE 
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
 
 

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

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

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
 
 
 
 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTĂ 
privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

          

Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere 

 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
   
 
 

DECLARA ŢIE  
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 
 

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

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

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

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

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 
 
Data completării        Operator economic, 
......................          ................................. 

          (semnătură autorizată) 
 

 

 

 



 

 

Informa ţii referitoare la personalul de conducere 
 
 
 
 

INFORMA ŢII REFERITOARE  
LA PERSONALUL DE CONDUCERE 

 
 

 Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria 
răspundere că pentru lucrarea “_______________”  
voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea 
contractului: 
 

Nr 
crt FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

Studiile se 
specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 
similare, executate 

în calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC 
 
 
 
 
 

DIRECTOR TEHNIC 

 
____________

_________ 
____________

_________ 
 

____________
_________ 

____________
_________ 

 
 

____________
__________ 

____________
__________ 

 
 

 
___ 

 
 
 
 
 

___ 
 
 
 
 

___ 

 
____ 

 
 
 
 
 

____     
 
 
 
 
    

___ 
 
 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRA CTULUI  
 
1 
 
 
2 
 
. 
 
. 
 
. 

 
………………………… 
 
 
………………………… 

 
………………. 

 
 
………………. 

 
…………… 
 
 
…………… 

 
……………. 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Operator economic, 
 (semnătura autorizată ) 
 
..................................... 



 

 
................................... 
 
OPERATOR ECONOMIC  
  Denumire      

 
 
 

LISTA 
CU PERSONALUL ANGAJAT IN DERULAREA CONTRACTULUI 

 
 
 Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... 
(denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru                                                     
” _______________________________________________________” voi folosi următorul personal: 
 
 

Nr. 
crt. 

Specialitate Numele şi prenumele 
Angajat 

Permanent  temporar 
0 1 2 3 4 

 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 
 
________________ 

   

 
      
 Data completării:     Operator economic, 
         ………… ………………………. 
           (semnătura autorizată ) 



 

Model declaraţie subcontractanţi  
 
 

  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 
 

Nr
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractate 
     

     
     
     
     

 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 

 



 

 FORMULAR DE OFERT Ă LUCRĂRI 
 
 
 ......................................... 
 (denumire/oferte ofertant) 
 
 

OFERTĂ 
 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm 
............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare 
de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât 
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu 
graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre). 

 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi 
cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice 
ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



 

 
 
ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERT Ă LUCRĂRI  
 
..................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

 
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI 

 
 

1 Valoarea maximă a lucrărilor executate de 
subcontractant (% din preţul total ofertat) 

 

2 Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub 
forma........................ 
în cuantum de: 

 

3 Perioada de garanţie de bună execuţie 
(luni calendaristice) 

 

4 Perioada de mobilizare  
(numărul de zile calendaristice de la data primirii 
ordinului de începere a lucrărilor până la data 
începerii execuţiei) 

 

5 Termenul pentru emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data 
semnării contractului) 

 

6 Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare 
şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care 
trebuia să fie realizată) 

 

7 Limita maximă a penalizărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

8 Limita minimă a asigurărilor 
(% din preţul total ofertat) 

 

9 Perioada medie de remediere a defectelor (zile 
calendaristice) 

 

10 Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată 
lunare (garanţii, avansuri ) 

 

 

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

 
L.S. 



 

 
Model scrisoare de înaintare 
 
 
   

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _________________________________________(denumirea contractului de achiziţie 

publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

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

atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

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

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

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

           (semnătura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
OFERTANT 
............................................ 
(denumire/nume) 
 
 
 
 
INFORMATII GENERALE 
 
 
 
1. Denumire/nume: 
 
2. Cod fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon: 
Fax: 
Telex: 
E-mail: 
 
5. Certificat de Inmatriculare/Inregistrare: 
(numar, data, loc de înmatriculare/înregistrare) 
 
6. Cont in Trezorerie: 
 
7. Obiect de activitate, pe domenii: 
(In conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de Inmatriculare/Inregistrare) 
 
9. Principala piata a afacerilor: 
 
10. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala 

(la 31.12) 
-LEI - 

Cifra de afaceri anuala 

(la 31.12) 
- echivalent euro - 

1.  2007   
2.  2008   
3.  2009     
Medie anuala:   

 
 
 
 

Ofertant, 
……………………………. 

            (semnatura autorizata) 



 

Model ACORD DE ASOCIERE (daca este cazul) 
 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
 
 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
    

1. Păr ţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare.  
 
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  



 

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui ) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!:  Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  



 

DACA ESTE CAZUL  - Angajament Ter ţ susţinător financiar 
 
 

Terţ susţinător financiar 
.......................... 
(denumirea)           ANGAJAMENT 

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

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător 
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în 
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform 
ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor 
care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de 
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), 
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie 
publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a 
primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi 
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care 
ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg 
din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 



 

 
DACA ESTE CAZUL - ANGAJAMENT privind sus ţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 
 
.......................... 
(denumirea)                                              ANGAJAMENT 

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

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne 
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru 
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei 
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele 
tehnice şi/sau profesionale de ................................................ 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 
termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 
înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire 
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională 
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca 
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, 
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de 
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere 
sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm 
că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg 
din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,       Terţ susţinător, 

...........................       ..................... 
(semnătură autorizată) 



 

DACA ESTE CAZUL  - Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  

 
 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
Declaraţie 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului 
susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de 
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de 
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect..........................................................( obiectul contractului).  
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi 

efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 
profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată) 



 

DACA ESTE CAZUL  – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 
 

Declaraţie 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si 

profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 
că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de 
achiziţie publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

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

   

Personal efectiv alocat pentru 
îndeplinirea contractului 

   

Din care personal de 
conducere efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

 
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care 

va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, 

capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică 
şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,         Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 



 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRACT  DE  LUCRARI (INCLUSIV PROIECTARE) 
 

nr. _________ / _____________ 

 

 
 

                           MODERNIZARE LOCURI DE JOACA PENTRU COPII:  
            zona MIHAI BRAVU, zona MIHAI EMINESCU, zona PARC MUZICANTI 

 
 
 
 

Preambul 
 

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
contract de executie lucrari, între 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI , cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, 100066, telefon: 
0244-516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont …………………………………………. 
deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin d-l Andrei Liviu Volosevici , Primar,  
în calitate de achizitor, pe de o parte 
 
şi  

……............................……….  cu sediul in …………….........................……………………, 
telefon/fax …………………, număr de înmatriculare la Registrul Comertului ………………….,  
cod fiscal …………………….  cont ……….................................…………. deschis la Trezoreria 
…….............….., reprezentata prin …………………......…….., ..................... (functia) 
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 - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, 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 zile. 



 

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

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Executantul se obliga: 

-  sa presteze serviciile de intocmire a documentatiei tehnice (Proiect tehnic, Detalii de 
executie si Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de constructie); 

 -   sa asigure verificarea documentatiei tehnice de catre verificator atestat; 
 -   sa presteze serviciile de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor; 
 -   sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie lucrarile de 
modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiesti:  zona MIHAI BRAVU, zona MIHAI 
EMINESCU, zona PARC MUZICANTI, in perioada prevazuta la art. 7.2 si în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile si 
lucrarile prezentate la art. 4.1.  
4.3 - Pe parcursul derularii prezentului contract se pot achizitiona, daca este cazul, lucrari 
suplimentare, in conformitate cu prevederile art. 122, lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare, si cu incadrarea in fondurile bugetare alocate realizarii acestui obiectiv de 
investitie. 

 

5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de catre achizitor, este 
de ............................................ lei, la care se adaugă TVA in procent de 24%, pret defalcat pe 
fiecare loc de joaca astfel: 
.................................................. 
 

6. Durata contractului 
6.1 - Prezentul contract produce efecte de la data inregistrarii la achizitor, dupa semnarea acestuia 
de catre ambele parti, pana la data efectuarii ultimei receptii finale, fara obiectiuni, a lucrarilor 
executate.  
 

7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie, in termen de cel 
mult 5 zile de la data inregistrarii contractului la achizitor. 
7.2 - (1) Termenul de prestare a serviciilor de proiectare si de executie a lucrarilor ce fac obiectul 
prezentului contract este de 2 luni de la data emiterii primului ordin de incepere de catre achizitor. 
 (2) Achizitorul va emite pentru fiecare loc de joaca ordin de incepere a prestarii serviciilor si 
de executie a lucrarilor, in care se vor preciza termenele de realizare. 
7.3 - Serviciile de asistenta tehnica vor fi asigurate pe intreaga perioada de executie a lucrarilor. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
- Studiile de fezabilitate; 
- Oferta tehnico-financiara; 
- Graficul de prestare a serviciilor si de executie a lucrarilor; 
- Dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului; 
- Dovada incadrarii in categoria IMM-urilor, daca este cazul; 
- Angajament tert sustinator, daca este cazul; 
- Acord de asociere, daca este cazul; 
- Acte aditionale, daca exista. 



 

 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 
alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de 
a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor 
astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice. 
 

10. Obligaţiile principale ale executantului   
10.1 - (1) a) Executantul se obligă să presteze serviciile si sa execute lucrarile ce fac obiectul 
prezentului contract la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexa la 
contract. 

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

c) Executantul se obligă să elaboreze Documentatia tehnica, respectiv Proiectul Tehnic, 
Detaliile de Executie si Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de constructie, in 
conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnica, sa asigure verificarea acesteia 
de catre verificator atestat si sa o predea achizitorului in 4 (patru) exemplare originale. 
Documentatia tehnica va fi supusa avizarii Comisiei Tehnico-Economica a Primariei Municipiului 
Ploiesti.  

d) In cazul in care, dupa verificarea Documentatiei tehnice, se constata ca este necesara 
efectuarea unor modificari, executantul le va efectua fara costuri suplimentare, in termen de maxim 
10 zile de la notificarea de catre achizitor. 

e) Executantul, prin proiectantul lucrarilor, se obliga sa asigure asistenta tehnica pe intreaga 
perioada de executie a lucrarilor, atat la fazele principale (predarea amplasamentului, fazele 
determinante conform graficului de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala a 
lucrarilor), cat si in orice alta situatie care impune prezenta proiectantului ca urmare a modificarii 
solutiilor initiale prevazute in proiect. 

(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 masura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Executantul este obligat sa protejeze pichetii metalici din reteaua topografica intocmita 
de SC TEOTOP pentru lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar in municipiul 
Ploiesti. In cazul deteriorarii acestora antreprenorul ii va monta pe cheltuiala proprie. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesar pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de 
execuţie, cu viza RATP pentru devierea circulatiei mijloacelor de transport in comun si aviz Politie 
pentru aprobarea manageriatului de trafic. Eventualele plati solicitate de RATP pentru devierea 
traseelor de transport in comun se vor suporta de catre executant. 

(4) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 



 

(5) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului caietele de măsurători 
(ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice 
alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile 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. 
10.4 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

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

ii)  de a 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;  

iii)  de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru. 

10.5 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor şi 
echipamentelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării 
până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  
10.6 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, 
în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 
abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din 
sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.7 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 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 şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar 
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) In 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 sau poduri care comunică cu 
sau care se afla pe traseul şantierului.  
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii)  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 



 

iii)  de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.9 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii ivite 
in perioada de garantie a lucrarilor, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie 
aferente execuţiei lucrărilor. 
10.10  -  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 

ii)  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. 

10.11 - Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul va suporta pe cheltuiala proprie remedierea 
daunelor produse si eventualelor modificari ale retelelor de utilitati, cu exceptia celor determinate 
de viciile ascunse ale retelelor subterane. 
10.12. - Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele Curtii de 
Conturi cu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datoreaza culpei executantului si se 
obliga la indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in 
termenele prevazute. 
10.13 - Obligatiile executantului privind sanatatea si securitatea in munca: 

(1) - Executantul va asigura coordonatorul in materie de securitate si sanatate atat pe durata 
elaborarii documentatiei tehnice, cat si a executiei lucrarilor. Functia de coordonator in materie de  
securitate si sanatate pe toata durata elaborarii documentatiei tehnice aferente lucrarii si functia de 
coordonator in materie de securitate si sanatate pe perioada executarii lucrarilor si interventiilor 
ulterioare pot fi detinute de aceeasi persoana.  

(2) - Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va asigura pe perioada de elaborare a 
documentatiei tehnice, cat si inainte de deschiderea santierului sa fie elaborat Planul de securitate si 
sanatate.  

- Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din documentatie tehnica a lucrarii si 
sa fie adaptat la continutul acestuia. 

- Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie completat si adaptat in functie de evolutia 
santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.  

- Planul de securitate si sanatate trebuie sa se afle in permanenta pe santier pentru a putea fi 
consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de 
securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in 
domeniul securitatii si sanatatii. 

- Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie pastrat de catre managerul de proiect timp de 
5 ani de la data receptiei finale a lucrarii. 

(3) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii 
personalului propriu. Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare, că personalul 
medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă 
pe santier şi în taberele de cazare ale personalului executantului sau achizitorului şi că se iau toate 
măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea 
epidemiilor; 

(4) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care să răspundă de 
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată 
pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de 
prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul va asigura toate facilităţile 
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale; 

(5) În situaţia producerii unui accident, executantul va transmite, urgent, achizitorului detalii 
referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte 



 

referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele 
aduse proprietăţii. Accidentele de munca se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre 
executantul la care este angajata victima. 

(6) Executantul va asigura coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe perioada 
executării lucrărilor si intervenţiilor ulterioare. Această persoană va fi calificată conform cerinţelor          
art. 59 din H.G. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile. 

(7) Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa respecte obligaţiile generale ce le 
revin în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, 
în special în ceea ce priveşte: 
    a) menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curãţenie corespunzãtoare; 
    b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la aceste 

posturi; 
    c) stabilirea cãilor şi zonelor de acces sau de circulaţie; 
    d) manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale; 
    e) întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor 

de munca utilizate, în scopul eliminãrii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea şi 
sãnãtatea lucrãtorilor; 

    f) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor materiale, în 
special a materialelor sau substanţelor periculoase; 

    g) condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate; 
    h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din dărâmari, demolãri 

şi demontări; 
    i) adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivã stabilitã pentru 

diferite tipuri de lucrãri sau faze de lucru; 
    j) cooperarea dintre angajatori şi lucrãtorii independenţi; 
    k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeazã în cadrul sau în apropierea 

şantierului. 
 

11. Obligaţiile achizitorului 
11.1 - (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 şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 
11.2 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult              
3 zile de la notificarea executantului. 
 

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care executantul nu isi indeplineste la termen obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din valoarea aferenta partii neexecutate din serviciile 
si/sau lucrarile pentru care a primit ordinul de incepere, pentru fiecare zi de intarziere. 
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de cel mult 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite la art. 18.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere. 
12.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că 
această renunţare 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 pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 



 

 
12.4 - Pact comisoriu expres de ultim grad 

(1) In caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de 
catre executant, precum si al intarzierii in indeplinirea obligatiilor cu o perioada mai mare de 30 de 
zile de la data scadentei, achizitorul are dreptul de a considera contractul desfiintat de plin drept, 
fara judecata, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila. 
Prin urmare, rezilierea intervine de drept, fara a mai fi necesara notificarea acestuia de catre 
achizitor.  

(2) In caz de reziliere a contractului, executantul datoreaza daune compensatorii, care se 
determina astfel:  

- pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, executantul are 
obligatia de a plati achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 25% din 
pretul total, fara TVA, al contractului; 

- in cazul in care executarea este numai partiala si este corespunzatoare, daunele reprezinta 
25% din valoarea partii neexecutate din contract, la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de 
intarziere calculate de la data scadentei obligatiei neindeplinite pana la data la care a intervenit 
rezilierea. Daca nu se poate stabili proportia partii neexecutate din contract, executantul datoreaza 
achizitorului daune compensatorii in cuantum de 10% din pretul total, fara TVA, al contractului; 

- in cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, executantul 
datoreaza achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15% din valoarea 
totala, fara TVA, a contractului, la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de intarziere 
calculate de la data scadentei obligatiei neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea. 

 
 

Clauze specifice 
 

 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
10% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului. 

(2) Modul de constituire a garantiei de buna executie: integral, conform prevederilor art. 90, 
alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 
13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare şi să emită primul ordin de începere 
a executiei contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună 
execuţie, in termenul prevazut la art. 7.1. 
13.3 - 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.    
13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel: 

- 70% din valoarea garanţiei de buna execuţie, în termen de 14 zile de la data incheierii 
ultimului Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a formulat până la 
acea dată nicio reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie; 

- restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, la expirarea ultimei perioade de 
garantie a lucrarilor executate, pe baza Proceselor verbale de recepţie finală, dacă achizitorul nu a 
formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie. 
13.5 - Garanţia lucrarilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
 

14. Începerea şi execuţia lucrărilor  
14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe executia lucrărilor in termen de cel mult 3 zile de la 
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 
14.2 - (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 pe fiecare loc de joaca, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. In 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 vor scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 
nu îşi îndeplineşte îndatoririle, 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. 
14.3 - (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 şi dirigintele de şantier sau, dacă 
este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
14.4 - (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, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.                 
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
14.5 - (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, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

(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. 
 

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  
15.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii)  condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii)  oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;  
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea/suspendarea termenului de execuţie a lucrărilor 
sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire/suspendare a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.    
  

16. Finalizarea lucrărilor 
16.1 - Ansamblul lucrărilor executate pentru fiecare loc de joaca 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. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor executate pentru fiecare loc de joaca, 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 pentru fiecare loc de joaca si a 
constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca 
comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca 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. 
16.3 - 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. 
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.  
 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
17.1 - (1) Perioada de garanţie a lucrarilor executate pentru fiecare loc de joaca curge de la data 
recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la data recepţiei finale si este de 2 ani.  
17.2 - (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, contracţiilor şi altor 
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 

ii)  unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
parţi a lucrărilor; sau 

iii)  neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 
suplimentare. 
17.3 - In cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin. (1), 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. 
 

18. Modalităţi de plată 
18.1 - (1) Achizitorul va efectua plata către executant in intervalul 24-31 ale lunii, în termen de 
maxim 120 de zile de la data incheierii, fara obiectiuni, a ultimului Proces-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor, pe baza de ordin de plata, conform facturilor emise de executant in baza 
situatiilor de lucrari executate si in functie de bugetul aprobat. 
 (2) Executantul va emite facturile si situatiile de lucrari pentru fiecare loc de joaca in parte. 
18.2 - Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de lucrări întocmite astfel 
încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite 
motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu 
va fi platită in termenul prevazut la art. 18.1. 
18.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când ultimul 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, pe fiecare strada, după 
expirarea perioadei de garanţie.  
 

19. Ajustarea  preţului contractului 
19.1 - Pentru serviciile prestate si lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt 
cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
19.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia situatiei in care devin aplicabile modificari 
legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite, al 
caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul 
contractului. 



 

 

20. Asigurări  
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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 agenţie 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). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari 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). 
20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un 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 
persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 

21. Amendamente  
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
21.2 - Aditionarea nu va privi acele clauze a caror modificare ulterioara a fost interzisa de parti prin 
prezentul contract. 
 

22. Subcontractanţi 
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2 - (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. 
22.3 - (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. 
22.4 - 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.  
 

23. Cesiunea 
23.1 - Contractul nu se cesioneaza. 
 

24. Forţa majoră 
24.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
24.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 



 

24.5 - 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. 
 

25. Soluţionarea litigiilor 
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face 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. 
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti de la sediul  autoritatii contractante.  
 

26. Limba care guvernează contractul 
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

27. Comunicari 
27.1 - (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. 
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi ................... prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.     

 
Achizitor,                                Executant, 
MUNICIPIUL PLOIESTI 
PRIMAR,        
Andrei Liviu Volosevici                    
 
DIRECTIA MANAGEMENT 
FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE 
DIRECTOR, 
 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,  
JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZITII 
PUBLICE, CONTRACTE 
DIRECTOR EXECUTIV-ADJUNCT, 
Florina Popescu 
 
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE 
CONSILIER JURIDIC, 
Georgiana Popa 
 
DIRECTIA TEHNIC-INVESTITII 
DIRECTOR, 
Teodora Marin 
 
SERVICIUL DEZVOLTARE CAI RUTIERE  
SI RETELE EDILITARE 
SEF SERVICIU, 
Liviu Gheorghiu        
 



 

Model - SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU PARTICIPARE LA  LICITATIE 
                 
SOCIETATEA BANCARA / DE ASIGURARI 
                ___________________ 
                        (denumirea) 

 
 

SCRISOARE DE GARANTIE  

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 
_____________________________________ 

 
 
 

  Catre, 
MUNICIPIUL PLOIESTI , cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2, 100066,  
cod fiscal: 2844855 

 
 

Cu privire la procedura de ____________ pentru atribuirea contractului de 

________________________________________________________________________________

_________, noi ____________________________ (denumirea societatii bancare / de asigurari), 

avand sediul inregistrat la _______________________________, (adresa societatii bancare / de 

asigurari), ne obligam fata de MUNICIPIUL PLOIESTI  ca, in mod neconditionat, respectiv la 

prima cerere scrisa a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei 

garantate, sa platim urmatoarele sume: 

1) 8000 lei / 4000 lei pentru ofertantii IMM-uri , in cazul existentei uneia sau mai multora 

dintre situatiile urmatoare: 

a) ofertantul ______________________  (denumirea ofertantului) si-a retras oferta in 

perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 

(denumirea ofertantului) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de 

valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; 

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ 

(denumirea ofertantului) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada 

de valabilitate a ofertei. 

2)  4174,53 lei in cazul in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins 

contestatia formulata de ofertantul ____________________________ (denumirea 

ofertantului) in cadrul procedurii de achizitie publica. 

Prezenta garantie este valabila 90 (nouazeci) de zile de la data deschiderii ofertelor, 

respectiv pana la data de ______________________. 

Parafata de societatea bancara / de asigurari ________________________, in ziua ______, 

luna ________, anul _______. 

 

(semnatura autorizata) 


