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              VIZAT                                                                                                       APROBAT 
BIROU ACHIZITII PUBLICE                                                                             PRIMAR                                                                                                                    
      LUCIA LUPEA                                                                                          SORIN APOSTU 
 
 

FISA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 
 
 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
Denumire: Municipiul Cluj- Napoca                    
Adresă: Calea Moţilor nr. 3 
Localitate: Cluj-Napoca 
 

Cod poştal: 
400001 

Ţara: România 

Serviciul investitii 
Persoana de contact: 
În atenţia : Liana Hent, Voichita Cosma 

Telefon: 0264-596030, interior 4450, 4452 

E-mail: 
achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro  

Fax: 0264-431575 

Adresa autoritătii contractante: www.primariaclujnapoca.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 generale ale administratiilor publice 
□ 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 (specificaţi)________________ 
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
      DA □                           NU□ 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 □ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
                                                                        Data: 08.04.2011 
                                                                        Ora limită : 14.00 
                                                                        Adresa : str. Motilor nr. 7, registratura 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 11.04.2011 



 

 Institu ţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie: 
Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor   
Adresă: str. Stavropoleos  nr.6  Sector 3 
 
Localitate: Bucureşti                          Cod poştal:  030084                   Ţara: România 
E-mail:  office@cnsc.ro                    Telefon/fax +4(021)3104641     +4(021)3104642 
Adresă internet:                                                      www.cnsc.ro 

 
I.c.Sursa de finanţare : 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit:  
    Buget local  în anul 2011 

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

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 
“PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) SI STUDIU DE FEZABILITATE (SF) PENTRU 

PARKING IN CARTIERUL MANASTUR- CU AMPLASAMENT PE TERENUL DIN STR. 
MEHEDINTI -ALEEA NEGOIU , DIN MUNICIPIUL CLUJ -NAPOCA” 

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

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

Cumpărare                □             
Leasing                      □        
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate      □ 
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării    
 ________________________                         
 
Cod  CPV                
□□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
____________________ 
 
Cod  CPV        
□□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
Cluj-Napoca,  str. Mehedinti-Aleea 
Negoiu 
CPV : 71241000-9 studiu de 
fezabilitate, servicii de consultanta, 
analize, 71242000-6 pregatire de 
proiecte si proiectare, estimare a 
costuirlor 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:  □                        
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică  
ani □□                  luni □□           60   zile  (de la atribuirea contractului)  
sau 
începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (nu e cazul) 



 

II.1.6) Divizare pe loturi  
  da □       nu □ 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi: 
............................................................................................................................................... 
 

  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU □ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, 
dacă exista) 
(se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. – max. /scopul contractului ) 
 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                     da □       nu □ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  

 
III. Condi ţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  
 

 
 
       DA   □                                   NU □ 
        DA  □                                   NU □ 

 
III: PROCEDURA 
III.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                                     □ 

 
 III.2)  Etapa final ă de licitaţie electronică       DA  □        NU  □   
 
III.3.) Legislaţia aplicată : 
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006 - privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servici, cu modificarile si completarile ulterioare 
2.  HOTĂRÂRE   Nr. 925 din 19 iulie 2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare 
3. LEGE   Nr. 346 din 14 iulie 2004 - privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare 
4. HOTARARE Nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 
santierele temporare sau mobile  
 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Declaraţii privind eligibilitatea  Declaraţie pe propria răspundere completată în 



 

        Solicitat   □          Nesolicitat  □ conformitate cu Formularul A 
 

Declaratie privind calitatea de participant 
la procedura 

        Solicitat   □          Nesolicitat  □ 

Declaratie pe propria răspundere completată în 
conformitate cu Formularul 12C 
 

Fisa informatii generale 
Solicitat   □          Nesolicitat  □ 

Formularul C 
 

Neîncadrarea în prevederile art. 180  
           Solicitat   □          Nesolicitat  □ 

Prezentarea a orice document considerat edificator în 
ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul 
este stabilit, prin care demonstreaza faptul ca nu se 
încadrează în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 
180 din OUG 34/2006, cum ar fi Certificate, caziere 
judiciare sau alte documente echivalente emise de 
autorităţi competente din ţara respectiva. Cazierul 
judiciar eliberat de IPJ este obligatoriu a se prezenta 
de catre persoane juridice. 
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este 
stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de 
natura celor mentionate mai sus sau respectivele 
documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 
180 din OUG 34/2006, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria 
răspundere completata in conformitate cu 
Formularul A  sau, dacă în ţara respectiva nu exista 
prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria 
răspundere, o declaraţie autentică data în fata unui 
notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a 
unei asociaţii profesionale care are competente în acest 
sens. 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  

           Solicitat   □          Nesolicitat  □ 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 
din OUG 34/2006 completată in conformitate cu 
Formularul BB 

Declaratia va fi insotita de Certificate 
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor  exigibile 
de plată a impozitelor şi taxelor către stat (pentru 
persoane fizice si juridice), inclusiv  cele locale(pentru 
persoane juridice):DGFP a judetului, Consiliul local 
sub forma de formulare-tip eliberate de autorităţile 
competente din ţara în care candidatul/ofertantul este 
rezident. 
Toate certificatele se vor prezenta în original sau 
copie legalizata. 

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

Persoane juridice/fizice române 
 

Certificat constatator emis de oficiul registrului 
comerţului de pe lângă  camera de comerţ şi 
industrie naţională sau teritorială./Certificat de 
inregistrare de la Registrul comertului. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Persoane juridice /fizice străine Documente edificatoare care să dovedească o formă 
de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate 
cu prevederile legale din ţara în care 
candidatul/ofertantul este rezident 

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

financiară 
 Solicitat □                          Nesolicitat □ 

Bilanţul contabil din anul precedent vizat şi înregistrat 
de organele competente  la data de 31.12.2009. 
 

 
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
 Solicitat □                          Nesolicitat □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Cerinta minima de calificare: 

− Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate 
în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de 
prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma 
sunt autorităţi contractante sau clienţi privati. 
Prestările de servicii se confirma prin prezentarea 
unor certificate/documente emise sau contrasemnate 
de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. 
În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, 
din motive obiective, operatorul economic nu are 
posibilitatea obţinerii unei certificari/confirmări din 
partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii 
se realizează printr-o declaraţie a operatorului 
economic; (Formular nr. C1) 

Orice declaratie referitoare la un contract încheiat cu 
un beneficiar/client  trebuie să fie însoţită de 
recomandarea din partea beneficiarului/clientului 
respectiv.  
− In cazul în care ofertanţii au avut contracte similare 

in derulare cu autoritati publice in anul 2009, 2010 
este obligatorie prezentarea recomandarilor.  

Se vor lua în considerare doar recomandările cu 
calificativul foarte bine şi bine. 
ofertantul trebuie sa aiba ca obiect prinicipal de 

activitate : activitate de arhitectura, inginerie si 
servicii de consultanta tehnica legate de acestea. 

Informaţii privind personalul angajat şi 
cadrele de conducere  

 
Solicitat □                          Nesolicitat □ 

 
 
 

Cerinta minima de calificare: 

− Declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere în 
ultimii 3 ani; (Formularul F) 

Se vor prezenta CV-uri cuprinzand informaţii referitoare 
la studiile, pregătirea profesională şi calificarea 
personalului de conducere, precum şi ale persoanelor 
responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; 
Din colectiv trebuie sa faca parte minim:  

− un topograf; 
− un geolog; 
− un arhitect cu drept de semnatura, membru al 

Ordinului Arhitectilor din romania (O.A.R) si 
al Registrului Urbanistilor din Roamnia 
(R.U.R) sau al unor organizatii / asociatii 
similare la nivel international.  

− De asemenea trebuie sa aiba specialisti pentru 



 

toate specialitatiele si fazele de proiectare 
solicitate.  

 
Informaţii privind asigurarea calităţii 

serviciilor 
 

Solicitat □                          Nesolicitat □ 
 

Se vor prezenta documente care sa certifice 
conformitatea sistemului propriu de management al 
societatii ofertante si executante a contractului în raport 
cu  standardul ISO 9001/ echivalent 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat □                          Nesolicitat □ 

 

Completarea formularului D cu subcontractanţii şi 
specializarea acestora – daca e cazul. 
Pentru orice subcontractant se va prezenta 
formularul privind informatiile generale 
(Formularul C) 

Asociere 
Solicitat □                          Nesolicitat □ 

Acordul de asociere în cazul în care anumite persoane 
juridice vor depune ofertă comună – (Formularul G). 
Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de 
calificare solicitate la punctele IV.1 - IV.2 din 
documentatia de atribuire. 

Declaratie privind respectarea obligatiilor 
referitoare la conditiile de munca si 
protectia muncii, protectia mediului  

Solicitat □                    Nesolicitat □ 
 
 

Ofertanţii au obligaţia de a indica în cadrul ofertei faptul 
că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, 
protectia mediului conform : Legii privind securitatea 
si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 
cerinte minime de securitate si santate pentru locul de 
munca, O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului 
modificata si completata  şi a Legii   nr. 307/ 2006 
privind apărarea împotriva incendiilor. 
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine 
informatii privind: 
-Legislatia fiscala: www.mfinante.ro  
- Legislatia in domeniul protectiei mediului: 
www.gnm.ro  
- Protectia muncii si conditii de munca: 
www.inspectmun.ro  

CERTIFICAT 
de participare la licitatie cu oferta 

independenta 
Solicitat □                          Nesolicitat □ 

Completarea formularului „anexa 314” in conformitate 
cu Ordinul 314/2010 al ANRMAP. 

Declaratie 
Solicitat □                          Nesolicitat □ 

Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din 
OUG 34/2006 modificata(formular 1C) 

 
 

 
   
V. PREZENTAREA OFERTEI  
V.1)  Limba de redactare a ofertei  limba română 
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei   Oferta va fi valabila pana in data de 13.07.2011 (z/l/a), 

inclusiv 
V.3) Garanţie de participare 
Solicitat □                        Nesolicitat □ -  Cuantumul garanţiei de participare: 2500 lei 

- Garanţia pentru participare va fi valabilă până în data 
de: 13.07.2011 (z/l/a), inclusiv si trebuie sa fie 



 

irevocabila. 
- Modul de constituire a garanţiei pentru participare: 
       Garantia de participare  poate  fi constituită în 
următoarele forme: 
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancarã ori de o societate de asigurãri, care se 
prezintã în ORIGINAL, în cuantumul şi pentru perioada 
prevãzutã în documentaţia de atribuire. 
In cazul in care emitentul este o bancă/societate 
bancara/societate de asigurari din străinătate, se va 
prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a 
acesteia 
--instrumentul de garantare, prezentat in ORIGINAL  poate 
fi exprimat si in euro astfel incat sa echivaleze garantia 
solicitata in lei la cursul stabilit de BNR pentru data de 
_______ 
– instrumentul de garantare emis în condiţiile legii, trebuie 
sa prevada faptul ca plata se va face neconditionat, in 
urmatoarea situatii de culpa ale celui care o constituie:   
a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în 
perioada de valabilitate                                                                       
a acesteia;                    (denumirea/numele) 
 b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
___________________________ 
                        (denumirea/numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de 
valabilitate a ofertei; 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul 
___________________________ 
                                  (denumirea/numele) 
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în 
perioada de valabilitate a ofertei. 
d) autoritatea contractanta solicita aplicarea art. 278^1 din 
OUG 34/2006 modificata 
 
− virament bancar . Se va depune la autoritatea 
contractantă cu cel puţin 24 de ore înainte de data 
deschiderii ofertelor a unui ordin de plată in lei în contul 
deschis la BN Trezoreria Cluj, CUI 4305857, cont  
RO17TREZ2165006XXX006924. 
−  depunere in numerar  in lei la casieria autoritatii 
contractante , str.Motilor , nr. 7 

-Modul de restituire a garanţiei pentru participare 
      Garantia de participare se restituie: 
− ofertantului castigator: în cel mult 3 zile lucrătoare de la 
data constituirii garanţiei de bună execuţie 
− ofertantilor necâştigători: dup ă semnarea 
contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu 
de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei sau in conditiile art. 88 din HG 
925/2006 modificata 



 

V.4.1) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei. 
Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă, inclusiv 
anexa (Fomularul 10B) care reprezintă elementul principal 
al propunerii financiare. 

- Nu se acceptă facilităţi. 

- Data pentru care se determină echivalenţa leu/EURO: 
15.03.2011,  curs publicat de catre BNR. 
 

V.4.2) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 
 

Propunerea tehnica prezentata trebuie sa faca dovada 
respectarii cerintelor prevazute in caietul de sarcini. 
Insusirea modelului de contract prin semnare si 
parafare cu/fara obiectiuni. 

V.5) Modul de prezentare a ofertei 
 

− Adresa la care se depune oferta:  Municipiul Cluj- 
Napoca,   Calea Moţilor nr. 7 

− Data limită pentru depunerea ofertei: 13.04.2011, ora 
11,00 

− Numărul de exemplare în copie: 1 
− Modul de prezentare . Ofertantul trebuie să sigileze 

originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, 
marcând   corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, 
respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un 
plic   exterior, închis corespunzător şi netransparent. 

− Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu   denumirea 
şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei 
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este 
declarată întârziată.  

Documentele ofertei (propunerea tehnică si propunerea 
financiară)  si documentele de calificare se vor introduce, în 
plicuri distincte (plicurile interioare), marcate 
corespunzător. 
− Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa    

autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE    
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 13.04.2011  ora 
12,00 

− Documentele care insotesc oferta si nu se introduc in 
plic: Scrisoarea de inaintare (Formularul 2A*), 
imputernicirea, garantia de participare (in original). 

V.6) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare 
scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora 
deschiderii ofertelor. 
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi 
ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru 
aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei 
în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este 
răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a 
depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, 
stabilită în documentaţia de atribuire. 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 
sarcina operatorului economic. 
Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât 
cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere 



 

este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. 
V.7) Deschiderea ofertelor  − Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul 

organizatorului in data de 13.04.2011, ora 12,00 la 
care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare, 
reprezentantii operatorilor economici care vor prezenta 
si documentul de imputernicire . 

 
 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VI.1) Preţul cel mai scăzut                                   □    
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică       □ 
 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
VII.1 Ajustarea  preţului contractului  
           DA    □     NU      □ 

- 

VII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA    □     NU     □ 

Garanţia de bună execuţie este de 5% din valoarea 
contractului de servicii fara TVA şi se constituie prin 
instrument de garantare  (anexa la contract) sau reţineri din 
facturile înaintate la plată. 
 In cazul constituirii garantiei prin retineri succesive din 
facturile inaintate la plata, prestatorul are obligatia de a 
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o 
banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune 
de catre prestator in contul astfel deschis nu trebuie sa fie 
mai mica de 0,5% din pretul contractului (inclusiv TVA). 
Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea urmeaza sa 
alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele 
datorate si cuvenite prestatorului, pana la concurenta sumei 
stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea va 
dispune ca banca sa instiinteze prestatorul despre 
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul 
astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea 
prestatorului. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui 
garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă studiului de  
fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi 
însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice 
respective, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii 
asupra ei; 
b) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă proiectului 
tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la 
data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a 
ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei. 
 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în 
cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are 



 

obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate. 
 

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind: 
− Legislatia fiscala: www.mfinante.ro  
− Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro  
− Protectia muncii si conditii de munca: www.inspectmun.ro  

Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul 
le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, 
ofertantul  va  preciza  care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. 

 
                                                              DIRECTOR EXECUTIV,                                                    

       VIRGIL PORUTIU 
 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

FORMULARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Operator economic                                    FORMULARUL A 
.......................... 
(denumirea/numele) 
 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
              Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele 
şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută 
la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am 
fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani. 
               Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
 
 
 
 
  Data completării .............     
 
 
 

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

              (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
                     FORMULARUL C 

 
 

    CANDIDATUL/OFERTANTUL 
    ..................... 
    (denumirea/numele) 
 
 

INFORMA ŢII GENERALE 
    1. Denumirea/numele: 
    2. Codul fiscal: 
    3. Adresa sediului central: 
    4. Telefon: 
       Fax: 
       Telex: 
       E-mail: 
 
    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .........../(numărul, data şi locul de 
înmatriculare/înregistrare) 
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............../(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .........../(adrese complete, 
telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
    8. Principala piata a afacerilor: 
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
*T* 
──────────────────────────────────────────────────────────
─────── 
                           Cifra de afaceri anuala                                      Cifra de afaceri anuala 
           Anul               la 31 decembrie                                               la 31 decembrie 
                                 (mii lei)                                                          (echivalent euro) 
──────────────────────────────────────────────────────────
─────── 
   1. 
──────────────────────────────────────────────────────────
─────── 
   2. 
──────────────────────────────────────────────────────────
─────── 
   3. 
────────────────────────────────────────────────── 
   Media anuala: 
──────────────────────────────────────────────────────────

Candidat/ofertant, 
.................... 

(semnatura autorizata) 
 

 
 
 



 

 
 
 

                                                     Formular nr. 12C 
 

        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA ŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 

 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura), având ca 
obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... 
(zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta: 
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări 
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 
 
 
 
 
 
 

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

(semnatura autorizata) 
 

 
 
 



 

 
 
 

Formular nr. BB 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARA ŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 
 
 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-
peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se 
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se 
inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. 
[se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii 
contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
� nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 

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

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

� în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale fara sa existe situatii in care mi-
am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive care imi sunt imputabile, 
fapt care a produs sau care a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

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

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

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 
………………………… 

                   (semnatura autorizată ) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Formular nr. C1 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARA ŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
.........................................................................................                               
                                  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg 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 si adresa autoritaţii 
contractante)     cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………… 
          (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
                  
            
          Operator economic, 
                                       
              ………… ………………. 
                                                                              
               (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

          
 

Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Codu

l 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/clientul
ui 

Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*
) 

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent  

îndeplinit de 
prestator 

% 

0 1 2 3 4 5 6 
 
1 
 

      

 
2 
 

      

 
..... 

 

      

 
 
 

      

 
             

  Operator economic, 
             

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

 (semnatura 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 perioada de începere şi de finalizare a prestării.



 

                                                           Formular  F 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

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

  
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul de mai jos sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 
ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              
             (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. 
                                                 (se precizează data expirării  perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 Anul 1 Anul2 Anul 3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

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

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

        (semnatura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULAR G 
 

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

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

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste  
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 
sarcinilor convenite de comun acord. 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului  
de asociere; 

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de  
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 
 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de 
fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Liderul asociatiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      __________________ 
ASOCIAT, 
___________________ 

 



 

Formular D 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTAN ŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit 
al...........................................................................................,  
 (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 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 autoritaţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
            Operator, 
                                       
              ………… ……………… 
                                                                              
                    (semnatura autorizată ) 

         



 

 
 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

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

Acord subcontractor cu specimen 
de semnatură 

    
    
    

                
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
Operator economic, 

           ...................... 
           (semnatura autorizată)



 

 
  BANCA                      FORMULARUL 11 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 

INSTRUMENT DE GARANTARE 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achiziţie 
publică) 
noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 
                      (denumirea băncii)                                               
(adresa băncii) 
ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de 
                                                           (denumirea autorităţii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 
                    (în litere şi în cifre) 
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea 
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia 
sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate  
                                                  (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 d) autoritatea contractanta solicita aplicarea art. 278^1 din OUG 34/2006 modificata''  
 
 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 
 
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
 



 

Formular 10B 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă) 

 
Domnilor, 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei) 
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

 la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________. 
                                                                                                                                    (suma in litere si in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

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

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                        (semnatura) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
                                                       (denumire/nume operator economic)



 

          

    Anexa la Formularul 10B 

 

   ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERT Ă 

 

 

 

 

Tipul Durata  zile calendaristice Valoare 

lei 

( fără TVA ) 

A RIDICARE TOPOGRAFICA Maxim  

30 zile  

De la datasemnarea 

contractului 

 

B STUDIU GEOTEHNIC Maxim 

30 zile 

De la data semnarea 
contractului 

 

 

 

C PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU 

Maxim 

30 zile 

De la semnarea 
contractului 

 

D STUDIU DE FEZABILITATE 

(inclusiv documentatiile si 

obtinerea avizelor) 

Maxim 

30 zile 

De la aprobarea PUD  

 Total oferta     

                                                   

 

   Ofertant, 

______________________ 

( semnătura autorizată ) 

 

 

 

 



 

 

           

             BANCA                   

FORMULARUL 18 

    ___________________ 
               (denumirea) 
 
 
 
 

        INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE 
 
 

F 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Cu privire la contractul de achiziţie publică 
________________________________, 
                                                                                                                                  
(denumirea contractului) 
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, 
în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până 
la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului 
respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire 
la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în 
contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat 
în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a 
contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 
În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta 
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 
Parafată de Banca _________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

              
          
 
 
 
 (semnătura autorizată) 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                            FORMULARUL 2A*) 
 
    OFERTANTUL                                             Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
...............................                                                              nr. ........../.............. 
(denumirea/numele) 
 
 
 
                                            SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 
              Către ....................................................................... 
                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
              Ca urmare a anunţului de participare apărut pe adresa www.e-licitatie.ro  privind 
aplicarea    procedurii ....................................pentru atribuirea contractului 
....................................................................................................., 
                     (denumirea contractului de achiziţie publică) 
    noi .................................... vă transmitem alăturat următoarele: 
           (denumirea/numele ofertantului) 
    
 1. Documentul ................................... privind garanţia pentru 
                   (tipul, seria/numărul, emitentul) 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei; 
    2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
....... copii: 
    a) oferta; 
    b) documentele care însoţesc oferta. 
    Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
    Data completării ............... 
 
                                                             Cu stimă, 
 
                                                             Ofertant, 
                                                         ...................... 



 

                                                  (semnătura autorizată) 
 
                                                                                                        
                         
 
 
 
 
 
 

ANEXĂ 314 
  

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) 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3

           
 Formularul 1C 

OPERATOR ECONOMIC                                                     
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele 

operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent 
la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de 
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează 
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii 
contractante], 

declar pe proprie răspundere, sub sanctiunea prevazute de art. 292 din Codul de 
proced.penala, că nu sunt in situatia prevazuta in  art. 69^1 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   
Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si 
completarile ulterioare : 
 
ART. 69^1 
    Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri 
în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau 
are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea 
prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante este exclus din procedura de atribuire. 
 

 
          Operator economic, 

                                       
  

 
 
 
 
 
 

              …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3

 
MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA 
 
                                 

CONTRACT DE SERVICII  
        nr……….   din ……….. 2011         

 
 

     Preambul 
 In temeiul OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata, s-a incheiat 
prezentul contract de servicii, intre 
 
Păr ţi contractante 
     
 Municipiul Cluj-Napoca,  cu sediul in  Cluj-Napoca, str. Motilor nr.3, telefon/fax 431575, 
cod fiscal nr. 4305857, cont virament RO45TREZ21624510271XXXXX deschis la Banca 
Naţională – Trezoreria Cluj, reprezentat prin primar SORIN APOSTU si director economic 
Olimpia Moigradan, 
 
si                        
 Prestatorul ….......………, cu sediul in …….......…., str. ….....……, nr. ……., judetul 
…….., telefon/fax: …....……, cod de inregistrare fiscala ……...…., cont deschis la Banca 
Nationala- Trezoreria ……..…………………………..…… cont garantii de buna executie  
……………………….……… reprezentat prin ………….., în calitate de prestator, a intervenit 
prezentul contract. 
   
 2. Obiectul şi preţul contractului 
 2.1. - Prestatorul se obliga sa realizeze servicii pentru obiectivul de investitii “PLAN 
URBANISTIC DE DETALIU (PUD) SI STUDIU DE FEZABILITA TE (SF) PENTRU 
PARKING IN CARTIERUL MANASTUR- CU AMPLASAMNET PE TERENUL DIN STR. 
MEHEDINTI-ALEEA NEGOIU , DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA ”  
si sa predea documentatiile aferente fazelor de proiectare dupa cum urmeaza: 
 

� RIDICARE TOPOGRAFICA  (2 ex)........ 30  zile de la semnarea contractului,  
� STUDIU GEOTEHNIC) .........30 zile de la  semnarea contractului 
� PLAN URBANISTIC DE DETALIU...........30  zile de la  semnarea contractului 
� STUDIU DE FEZABILITATE (inclusiv documentatiile si obtinerea avizelor) (7 ex)…30 

zile de la aprobare PUD 
         

 Proiectele vor fi predate verificate la toate exigenţele de către verificatori atestaţi . 
Proiectantul are obligatia de a preda documentatiile mentionate mai sus in doua exemplare 
originale si pe suport electronic.  
         2.2. – Preţul total al serviciilor care vor fi prestate este de ....................lei, 
echivalent...............euro, la care se adauga TVA ................lei (..……....euro ), din care: 

 
� RIDICARE TOPOGRAFICA   (2 ex)  .............. lei, echivalent .....................euro. 
� STUDIU GEOTEHNIC) (7ex), Caiet de sarcini (7 ex) .........lei, echivalent ............... euro. 
� PLAN URBANISTIC DE DETALIU (7ex) …........ lei, echivalent.................euro. 
� STUDIU DE FEZABILITATE (inclusiv documentatiile si obtinerea avizelor ) (7 

ex)….........lei, echivalent ...................euro. 
 
  Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei este corespunzător cursului mediu al pieţei 
valutare, calculat de Banca Naţională a României pentru ziua ................2010,   
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 1 euro =.............. lei 
 

3. Durata contractului      
   3.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile contractate in termenul stabilit la art.2.1. 
 
4. Definiţii 
    4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
   b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 
contract; 
  c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
   d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;   
  e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
  f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în propunerea tehnică; 
  g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargo, 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; 
    h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
5. Aplicabilitate 
    5.1. - Contractul de servicii intră în vigoare incepand cu data semnarii acestuia, respectiv 
________ . 
 
6. Documentele contractului 
    6.1. - Documentele prezentului contract sunt: 
      a) graficul de prestare; 
      b) propunerea financiară; 

c) Caietul de sarcini; 
 
7. Standarde 
    7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 
prestator în propunerea sa tehnică. 
 
8. Caracterul public al contractului  
8.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin 
acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 
(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contrctanta nu are 
dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua 
exceptii: 

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 
contractanta 

- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 
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9. Drepturi de proprietate intelectuală 
    9.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; şi 
    b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
10.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului prin 
instrument de garantie care se va constitui ca anexa la contract sau reţineri din facturile înaintate la 
plată. 
10.2. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din preţul contractului 
fara TVA. 
10.3.- In cazul constituirii garantiei prin retineri succesive din facturile inaintate la 
plata, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca 
agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis nu 
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului (TVA inclus). 
Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri 
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului, pana la concurenta sumei stabilite drept 
garantie de buna executie. Autoritatea va dispune ca banca sa instiinteze prestatorul despre 
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda 
in favoarea prestatorului. 
    10.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a 
notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
10.5.Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum 
urmează: 
a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă studiului de  fezabilitate, în termen de 14 zile de la 
data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat 
pana la acea data pretenţii asupra ei; 
b) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în 
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei. 

11. Responsabilităţile prestatorului 
  11.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
  (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul 
de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
11.3. Prestatorul se obliga sa obtina in numele beneficiarului si sa anexeze documentelor proiectate 
toate avizele si acordurile necesare pentru realizarea fazelor de proiectare ce fac obiectul 
prezentului contract. Contravaloarea avizelor se va suporta de catre beneficiar pe bază de 
documente justificative.  
11.4. In cazul in care, la executarea lucrarilor in baza proiectului realizat conform prezentului 
contract, executantul solicita lucrari suplimentare a caror executie nu a fost stabilita de catre 
proiectant, acest din urma are obligatia de a reface proiectul fara plati suplimentare si de a suporta 
toate costurile pentru lucrarile suplimentare ale executantului. 
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12. Responsabilităţile achizitorului 
 12.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
 
13. Recepţie şi verificări 
    13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini. 
    13.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru acest scop. 
 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
    14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt 
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.        
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 
         a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
    b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
    14.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora 
prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
                (2) În cazul în care: 
    a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau 
   b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului 
de către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 
sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna 
un act adiţional. 
    14.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional. 
    14.4. - Cu excepţia prevederilor clauzei 22 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu 
o prelungire conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului 
de a percepe penalităţi potrivit prevederilor clauzei 19. 
 
15. Modalităţi de plată 
    15.1. - Achizitorul va efectua plata sumelor prevazute la art.3.2 catre prestator in LEI in termen 
de maxim 150 de zile de la data inregistrarii la achizitor a facturii/facturilor aferente procesului-
verbal de receptie a lucrarilor. 
 
16. Actualizarea preţului contractului 
    16.1. - Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară. 
    16.2. - Preţul contractului nu se actualizeaza, preturile fiind ferme. 
 
17. Amendamente 
17.1. - 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. 
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18. Subcontractanţi 
    18.1. - Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
   18.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
    (2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
    18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
    (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
    (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
    18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi 
notificată achizitorului. 
 
19. Penalităţi, daune-interese 
19.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu 0,1%/zi intarziere din preţul fazei de proiectare neonorate (TVA inclus). 

 
20. Modalităţi de încetare a contractului 
  20.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul contract 
atrage desfiintarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de 
judecată. 
    20.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 
de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrară interesului public. 
    20.3. - În cazul prevăzut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
 
21. Cesiunea 
   21.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract. 
22. Forţa majoră 
   22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
   22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
    22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
    22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
    22.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 23. Soluţionarea litigiilor 
    23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 
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    23.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
24. Limba care guvernează contractul 
    24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
25. Comunicări 
    25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
    25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
    
26. Legea aplicabilă contractului 
     26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
27. Dispozitii finale 
     27. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
 
            BENEFICIAR,                                                            PRESTATOR,           
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA    
                  PRIMAR,        
             SORIN APOSTU                                                     
 
DIRECTOR ECONOMIC,                                                       
   OLIMPIA MOIGR ĂDAN     
                                                                    
  SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,                                 
                ALINA RUS 
 
DIRECTOR DIREC ŢIA TEHNIC Ă,                                                                                   

VIRGIL PORUTIU 
 
 SEF SERVICIU INVESTITII 
          LIANA HENT                                         


