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                                                       SECTIUNEA I 
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 
I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 

Denumire : SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. 

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucuresti Cod poştal : 041303 Ţara:România 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU 
În atenţia Ligia MIHAIU 

Telefon: 021 307 3029 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro 
             georgeta.neagu@radiocom.ro 
 

Program de lucru: 
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro. 
Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro/achizitii/ 

 
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: Agent economic  

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

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

■ altele (specificaţi)  Radiocomunicaţii 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altor autorităţi contractante     
      DA □         NU■ 
 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 ■ la adresa mai sus menţionată 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
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Date limită de primire a solicitărilor de clarificări  
Data 08.06.2010   /ora limită : 16.00.   /adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 041303, 
Bucuresti,  Romania. 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 10.06.2010 
Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in SEAP si pe site-ul SNR 

 I.c. Căi de atac 
Eventulalele contestaţii se pot depune: 
-  la autoritatea contractanta :Departamentul Achizitii Tel/ Fax 021 307 3029/021 307 3666 
 - fie la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor  
 - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă  
 

 
 

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 : 021/310.46.41  

Adresă internet: www. cnsc.ro       Fax : 021/310.46.42 

 
 
 

Denumirea instantei competente:Curtea de Apel – Bucuresti 

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 

Localitate: Bucuresti                                            Cod poştal: 030099        Ţara:Romania 

E-mail: infocabuc@just.ro                                   Telefon: 021 319.51.81 

Adresă internet: www.cabuc.ro                            Fax: 021 319.51.83 

 
I.d.Sursa de finanţare : 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  
 (buget local,buget de stat,surse proprii 
sau alte surse) 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU ■ 
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program 
.................................................................... 

I.e. Valoarea estimata a lucrarii 2.047.461,34 lei,fara Tva, respectiv 497.355 euro, 
fara Tva, la un curs de 1 euro = 4,1167lei 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: achiziţie lucrari Alimentare cu energie electrica releu radio Tv 
Varatec in comuna Baiut, Jud. Maramures, cod CPV:45231400-9,conform caietului de 
sarcini si Avizului tehnic de racordare nr. A-1050/20844 din 25.03.2009 

II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare 
parte obiectului contractului sau achiziţiei) 

(a) Lucrări                        ■                                  (b) Produse                □         (c) Servicii                          □                         

Execuţie                            ■                             
Proiectare şi execuţie       □              

Cumpărare                 □ 
                         

Categoria serviciului     
                                      2A □ 

mailto:office@cnsc.ro
http://www.cabuc.ro/
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Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                      □                             

Leasing                      □         
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate      □      

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

Principala locaţie a lucrării: 
Pe amplasamentul situat 
intre comuna Baiut si Varful 
Varatec, comuna Baiut, jud. 
Maramures, conform 
documentatiei   

Principalul loc de 
livrare :  

Principalul loc de prestare: 
  

Cod CPV :45231400-9 Cod CPV : .................. Cod CPV : ................................... 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie publică: ■                        
                                                                 Încheierea unui acord cadru: □ 

II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică  
12 luni    

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 

Acordul cadru cu mai mulţi operatori      □ 
nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator                  □ 
 

Durata acordului cadru: Durata în ani □□             sau luni  □□□ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru         DA   □               NU □   
Daca DA : (se fac precizari suplimentare referitoare la modul de desfasurare a reluarii 
competitiei intre semnatarii unui acord-cadru)  

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  lucrări : 
Achizitie Alimentare cu energie electrica releu radio Tv Varatec in comuna Baiut, Jud. 
Maramures, cod CPV:45231400-9,in conformitate cu caietului de sarcini si Avizului tehnic 
de racordare nr. A-1050/20844 din 25.03.2009  

II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                 da  ■      nu □ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul , in cazul existentei fondurilor, de a  aplica 
procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare ,articolul 
122, litera i) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: 
    i)atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/ 
adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe 
imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă 
se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 
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    - atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; 
    - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi 
economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru 
autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în 
vederea îndeplinirii acestuia; 
    - valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite sau a actelor adiţionale care vor fi 
încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 50% din 
valoarea contractului iniţial; 

 
III. Condiţii specifice contractului  

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

       DA   □                                   NU ■ 
 
       DA   □                                   NU ■ 
 

III.1.2. Altele(daca DA, descrieti)                                 DA   ■                                   NU □ 
Acceptarea de catre ofertant a clauzelor contractuale obligatorii impuse de autoritatea  
contractanta in sectiunea IV , se face prin depunerea Declaratiei de acceptare propunere de 
contract, completata in conformitate cu Anexa 68 – Sectiunea III. 
Clauzele contractuale sunt prezentate in modelul de contract de lucrari – parte integranta a 
documentatiei de atribuire.Toate clauzele contractului sunt obligatorii. 
Eventualele propuneri de modificare/completare a clauzelor contractuale la contractul de lucrari 
prezentat in Documentatia de atribuire, se pot formula si transmise pe fax sau e-mailul persoanei 
de contact (responsabilului de procedura) – de catre operatorii economici numai pana la data de 
08.06.2010   /ora limită : 16.00 urmand ca autoritatea contractanta sa analizeze aceste 
propuneri/modificari si sa transmita raspuns solicitantului, pana la deschiderea ofertelor.   

 
IV: 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   ■ 
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IV.3.) Legislaţia aplicată 
 1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii,consolidata in baza Legii nr. 337/2006, a Legii nr. 
128/2007, a OUG nr.94/2007, a OUG nr.143/2008, a OUG nr.228/2008, a OUG nr.19/2009, a 
OUG nr.72/2009. 
2. HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, consolidata in baza de HG nr. 1056/2006, HG nr. 1337/2006, HG nr. 
834/2009. 
4.OUG nr.30/2006,privind  functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, modifcata si completata prin Legea 228/2007 si a 
OUG nr. 129/2007. 
5.HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind functia de 
verifcare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie 
publica, cu modificarile si completarile aduse de 1083/2007.   
6.Ordinul nr. 107/2009 pentru aprobarea regulamentului privind supravegherea modului de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii. 
7.Legea nr. 346/2004 privind stimularea infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 
modificata si completata prin Legea nr. 175/2006 privind  aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 
27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004. 
8.Orice modificare legislativa din domeniul achizitilor publice ce apare pe parcursul derularii 
lucrării. 
  
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind : 
Achizitii publice :www.anrmap.ro 
Protectia muncii si conditii de munca :www.mmssf.ro 
Legislatia in domeniul protectiei mediului :www.anpm.ro 
  

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 

V.1) Situaţia personală a ofertantului / candidatului  

Declaratie privind 
calitatea de participant 
la procedura 
Solicitat    ■           
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura completata 
in conformitate cu Anexa  nr.73 – Sectiunea III 
 

Declaratie privind 
transparenta 
Solicitat   ■           
Nesolicitat □ 

2.Declaratie privind transparenta  
Declaratie pe proprie raspundere privind informatiile pe care 
candidatul/ofertantul le declara confidentiale si a caror dezvaluire ar 
prejudicia interesele legitime,in special in ceea ce priveste sectorul 
comercial, si proprietatea intelectuala. Se vor nominaliza toate 
documentele ofertei pe care ofertantul le declara confidentiale (daca 
este cazul), in conformitate cu Anexa  nr.64– Sectiunea III 
Documentele din propunerea financiara nu pot fi declarate 
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confidentiale 

Declaraţii privind 
eligibilitatea  
Solicitat    ■           
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie:  
Declaraţia privind eligibilitatea respectiv declaratie pe proprie 
raspundere , semnata de reprezentantul legal al ofertantului, prin care 
se confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile 
prevazute la art. 180, OUG.34/2006, completata in conformitate cu 
Anexa  nr.62 – Sectiunea III 

Declaraţie privind 
neîncadrarea în 
prevederile art. 181din 
OUG 34/2006, 
completat cu art.37 
din OUG 94/2007  
 Solicitat   ■           
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
Prezentare Declaratie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute de 
art. 181 din OUG nr. 34/2006,completat cu art. 37 din OUG. 
94/2007,completata in conformitate cu Anexa  nr.63 – Sectiunea III 
Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor prevazute la art.181 lit. c din 
OUG.34/2006,ofertantul/candidatul are obligatia de a prezenta 
certificate constatatoare privind indeplinireea obligatiilor de plata a 
impozitelor, taxelor si a contributiilor  de asigurari sociale, la bugetul 
general consolidat ( formulare tip emise de autoritatile competente din 
localitatea in care ofertantul este rezident), prezentand : 
- certificat de atestare fiscala , privind obligatiile de plata  la bugetul de 

stat, original sau copie legalizata. 
- certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, original sau copie 

certificata prin semnatura si stampilare,"conform cu originalul". 
- Certificatele trebuie sa fie inregistrate la autoritatea emitenta si sa fie 

valabile la data prezentarii. 
- In conformitate cu OUG 34/2006, art.180-181,orice candidat 

/ofertant care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 180 
si 181 va fi exclus din cadrul procedurii de achizitie aplicate in 
vederea atribuirii contractului.     

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

Persoane 
juridice/fizice române  
Solicitat   ■           
Nesolicitat □ 

Cerinţă obligatorie:  
1.Certificat de înregistrare, emis de Oficiul Registrului Comerţului de 
pe langa Tribunalul Teritorial ", copie certificata prin semnatura si 
stampilare, conform cu originalul".  
 
2.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
langa Tribunalul Teritorial/altele echivalente, cu cel mult 30 zile inainte 
de data deschiderii candidaturilor/ofertelor din care rezulta : 
-obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; 
-nu sunt inscrise mentiuni cu privire  la aplicarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolventei sau societatea se afla in incapacitate de plata. 
Certificatul constatator va fi prezentat in original sau in copie 
legalizata. 
 
Pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (dupa caz): 
Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
IMM – urilor, cu modificarile ulterioare, intreprinderile mici si mijlocii 
beneficiaza cu 50% reducere pentru criteriile legate de cifra de afaceri, 
de garantia pentru participare si de garantia de buna executie , cerute in 
achizitiile publice de produse, lucrari si servicii, daca indeplinesc 
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cumulativ urmatoarele conditii : 
-Numarul mediu anual de salariati mai mic de 250; 
-Cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent 
lei,sau valoarea activelor totale  pe care ofertantul le detine sa nu 
depaseasca, echivalentul in lei a valorii de 43 milioane euro, calculate 
pe baza situatiilor financiare anuale consolidate, aprobate.Prin active 
totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli 
in avans. 
Dovada calitatii de IMM se va realiza prin prezentarea urmatoarelor 
documente(dupa caz): 
-in cazul intreprinderilor autonome – se va depune: 

- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii, valabila pe toata perioada de 
valabilitate a ofertei, completata in conformitate cu Anexa  nr.66 
– Sectiunea III  

- Incadrarea in una dintre cele 3 categorii IMM se face conform 
prevederilor art. 41,42,43,44, si 45, din Legea nr. 346/2004 
modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 27.2006   

Persoane juridice 
/fizice străine 
Solicitat    ■           
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
 Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca 
persoana juridica sau de înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in 
care candidatul / ofertantul este rezident, in original sau copie 
legalizata,valabile la data depunerii ofertei. 
Toate documentele vor fi traduse in limba romana de un traducator 
autorizat. 

V. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   

Informaţii privind  
situaţia economico-
financiară 
Solicitat   ■                          
Nesolicitat □  

a. Fisa de informatii generale 
Autoritatea contractanta solicita prezentarea Anexa nr.11 – Sectiunea 
III 
Solicitat ■                         Nesolicitat □ 
 
Cerinta minima privind situatia economica si financiara 
 
Se solicita prezentarea cifrei medii anuale de afaceri globale, care 
vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2007,2008,2009). 
Operatorii economici vor prezenta ca dovada a experientei similare, 
situatia care sa cuprinda suma valorilor lucrarilor executate,incluse in 
contractul/contractele prezentat/ prezentate, pe ultimii 3 ani 
(2007,2008,2009), suma care trebuie sa fie mai mare sau egala cu 
4.000.000 lei,in caz contrar ofertantul poate fi declarat necalificat; 
 

b. Bilantul contabil la data de 31.12.2009 
Solicitat ■                         Nesolicitat □ 

 
Se solicita prezentarea Bilantului contabil la 31.12.2009, vizat si 
inregistrat de organul fiscal teritorial,precum si ultima balanta lunara 
emisa pe anul 2010. In cazul in care publicarea acestor bilanturi este 
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prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul 
si/sau dupa caz, scrisori de bonitate din partea bancilor, auditul financiar 
emis de persoane autorizate, precum si orice alte documente legale 
edificatoare prin care candidatul/ ofertantul isi poate dovedi capacitatea 
economico-financiara, in masura in care acestea reflecta o imagine 
fidela a situatiei economice si financiare a  
ofertantului/candidatului. 
Se prezinta in copie , stampilat si semnat de o persoana autorizata  
din partea ofertantului cu precizarea  de "Conform cu originalul" pe 
fiecare pagina. 
Daca bilantul prezentat este negativ ofertantul este descalificat. 
 
c.informatii privind situatia financiara:  
Solicitat ■                         Nesolicitat □ 
Se va completa si depune in original Anexa nr.74 – Sectiunea III 
 
d. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstraza situatia 
economica si financiara pentru indeplinirea contractului de achizitii 
invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, se vor prezenta:  
Angajamentul ferm al persoanei respective, prin care aceasta 
confirma ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele 
financiare invocate, completat in conformitate cu Anexa nr.19 -
Sectiunea III. 
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in 
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire . 
Se va prezenta Declaratie privind eligibilitatea , respectiv declaratie 
pe proprie raspundere,semnata de reprezentantul legal, prin care se 
confirma ca persoana respectiva nu se afla in niciuna din situatiile 
prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, completat in conformitate cu 
Anexa nr.62 – Sectiunea III 
e.Dovada ca are acces sau disponibilitate la resurse reale 
negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci,sau orice 
alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow-ul de 
executie a lucrarii pentru perioada de realizare a lucrarii. 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii privind  
capacitatea tehnică 
Solicitat   ■                       
Nesolicitat □  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani 
 
Solicitat■                      Nesolicitat □ 
 
Se va completa si depune in original Anexa nr.16 – Sectiunea III 
 
b. Cerinte privind experienta similara  
Solicitat■                      Nesolicitat □ 
 
Se solicita prezentarea Listei  principalelor contracte de lucrari similare 
cu cele solicitate in caietul de sarcini, incheiate in calitate de contractant 
si indeplinite in ultimii 5 ani, continand valori,perioada si locul executiei 
lucrarilor,modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca 
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acestia au fost autoritati contractante sau clienti privati, completat in 
conformitate cu Anexa nr.75 si Anexa nr.75A-Sectiunea III. 
. Certificat de buna executie (experienta similara) – ofertantul  trebuie sa 
dovedeasca ca a executat o lucrare similara celei supuse achizitiei in 
valoare de  900.000 lei. Aceasta cerinta poate fi indeplinita prin 
prezentarea unei singure lucrari ( Formular 3.1L) . 

 
c.Recomandari din partea altor beneficiari/clienti 
  
Solicitat■                      Nesolicitat □ 
 
Pentru confirmarea executiei lucrarilor, ofertantii trebuie sa prezinte cel 
putin doua recomandari/certificate, emise si contrasemnate de catre o 
autoritate ori de catre clientul beneficiar, cu corespondent in lista de 
contracte prezentate la punctul b, aferente lucrarilor prezentate 
pentru demonstrarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. 
Recomandarile trebuie sa se prezinte in original sau copie , confirmata 
conform cu originalul si care sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: 
-modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii 
contractului de achizitie publica 
-daca pe parcursul derularii contractului au fost inregistrate : 

- neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a 
lucrarii 

- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a 
contractantului. 

- Receptii amanate sau respinse datorita nerespectarii parametrilor 
de calitate    

In conformitate cu art.181, lit. c1 din OUG 34/2006, oferta care a fost 
depusa  de un ofertant care , in ultimii doi ani , din motive 
imputabile acestuia nu si-a indeplinit sau a indeplinit in mod 
defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de 
natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia, oferta va 
fi considerata inacceptabila. 
 
c.Resurse umane 
 
Solicitat■                      Nesolicitat □ 
  
Se solicita prezentare : 
-Tabel cu persoanele responsabile direct de indeplinirea 
contractului completat in conformitate cu Anexa nr.67 – Sectiunea III, 
Se ataseaza CV-uri. 
 
- Lista cu datele complete privind personalul angajat pe care il are 
executantul de lucrari si pe care il va utiliza la executia efectiva a 
lucrarilor precum si calificarea acestora. 
 
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si 
al cadrelor de conducere  
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Se va completa si depune in original Anexa 14 – Sectiunea III. 
 
d.resurse tehnice 
 
  Solicitat■                      Nesolicitat □ 
 
Se solicita : 
Declaratie privind utilajele, instalatiile,echipamentele tehnice,de 
care dispune operatorul economic pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului de lucrari 
Se va completa si depune in original, Anexa 13 – Sectiunea III. 
 
 
e.Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor 
de munca si protectia muncii – in original: 
Solicitat■                      Nesolicitat □  
 
f.Atestari  
 
Solicitat■                      Nesolicitat □  
 
Conditii obligatorii: Detinerea de catre firmele participante a 
atestatului ANRE pentru executarea unor astfel de lucrari 
Conform ordinului ANRE nr.24/2007 , privind atestarea operatorilor 
economici care proiecteaza, executa , verifica, si exploateaza  instalatii 
electrice din sistemul energetic , executantii lucrarii vor prezenta 
atestatul emis de ANRE de tip C2A : ʺExecutarea de linii electrice , 
aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4-20kV si posturi de 
transformareʺ,sau echivalent, emis de organismul de reglementare in 
domeniul energiei din tara de rezidenta valabil cel putin 3 luni ulterior 
datei de finalizare a contractului – in copie nelegalizata. 
Detinerea de catre firmele participante a avizului S.R.I. pentru 
„Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate” si a 
„Planului de paza si aparare a informatiilor clasificate” , in 
conformitate cu H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea 
Standaedelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in 
Romania . 
g.In cazul in care oferantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea 
tehnica si profesionala pentru indeplinirea contractului invocand 
sustinerea acordata  de catre o alta persoana, se vor prezenta: 
-Angajamentul ferm al persoanei respective, prin care aceasta 
confirma ca va pune la dispozitia oferantului/candidatului resursele 
tehnice si profesionale invocate, completat in conformitate cu Anexa 
nr.20 -Sectiunea III. 
-Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa 
se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire. 
--Se va prezenta Declaratie privind eligibilitatea , respectiv declaratie 
pe propria raspundere ,semnata de reprezentantul legal , prin care se 
confirma ca persoana respectiva nu se afla in niciuna din situatiile 
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V.5) Standarde de 
asigurare a calitatii 
Solicitat   ■                       
Nesolicitat □ 
  
 
 

prevazute la art. 180 OUG 34/2006, completata in conformitate cu    
Anexa nr.62 – Sectiunea III 
 
 
g.Standarde de asigurare a calitatii 
 
Solicitat■                      Nesolicitat □  
Se vor prezenta, în copie nelegalizată certificate care atestă 
implementarea sistemului de calitate SR EN  ISO 9001:2001 pentru 
executantul lucrarii. 
Oferantul/candidatul trebuie sa prezinte urmatoarele documente: 
Certificarea sistemului de management al calitatii, de un organism 
de certificare a sistemului calitatii acreditat, din care sa rezulte ca 
executantul are implementat si mentine un sistem de management al 
calitatii pentru categoria de lucrari care face  obiectul achizitiei, conform 
cerintelor din standardul SR EN ISO 9001:2001 sau certificate 
echivalente, valabile la data depunerii ofertei/candidaturii. 
 

V.6) Standarde de 
protectia mediului  
Solicitat   ■                       
Nesolicitat □  

Standarde de protectia mediului 
 
Se vor prezenta, în copie nelegalizată certificate care atestă 
implementarea sistemului de management de mediu SR EN  ISO 
14001:2005. Oferantul/candidatul trebuie sa prezinte urmatoarele 
documente: 
Certificarea sistemului de management al mediului, de un organism de 
certificare a sistemului calitatii acreditat, din care sa rezulte ca 
executantul are implementat si mentine un sistem de management al 
mediului pentru categoria de lucrari care face obiectul achizitiei, conform 
cerintelor din standardul SR EN ISO 14001:2005 sau certificate 
echivalente, valabile la data depunerii ofertei/candidaturii. 
Notă: pentru aspectele de mediu identificate ca fiind semnificative în 
ofertă se va prezenta modul de soluţionare. 

V.7)  Daca este 
aplicabil modul de 
selectare/preselectare 

Nu e cazul 

V.8) Informaţii 
privind asociatii 
/subcontractanţii 
(daca e cazul) 
Solicitat   ■                       
Nesolicitat □    

Asocierea 
 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia  cu scopul de a 
depune candidatura sau oferta comuna. 

In cazul asocierii mai multor operatori economici in vederea depunerii 
unei oferte comune, va fi prezentat Acordul de asociere , fara 
obligativitatea legalizarii acestuia, completat in conformitate cu Anexa 
nr.44- Sectiunea III. Asociatii desemneaza din randul lor  pe cel care , in 
cazul atribuirii contractului de achizitie, ii reprezinta in raporturile  cu 
autoritatea contractanta , in calitate de lider de asociatie. 
Se solicita legalizarea asociatiei numai in cazul in care oferta comuna va 
fi declarata castigatoare. 
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind situatia 
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personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
(capitolele V.1 si V.2 din prezenta Fisa de date a achizitiei) trebuie 
indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind situatia  
economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau 
profesionala (capitolele V.3 si V.4 din prezenta Fisa de date a achizitiei)   
 trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati si se 
demonstreaza  prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor. 
Fiecare asociat va prezenta toate documentele solicitate la cap.V pentru 
demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare a ofertantilor/candidatilor. 
 
Subcontractantii 
 
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea  tehnica posibilitatea 
de a subcontracta o parte din contractul respectiv. 
Ofertantul are obligatia de a  preciza partea / partile din contract pe care 
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere si specializarea 
subcontractantilor propusi. Se va prezenta Lista cu subcontractanti, 
completata conform Anexa nr.18 - Sectiunea III  
In cazul ofertei desemnate castigatoare, la semnarea contractului se va 
prezenta Acordul de subcontractare,completat conform Anexa nr.70 

V.9)  Declaratie 
privind documentele 
de calificare 

Conform art. 11, alin. 4) si 5) din HG 925/2006 pentru demonstrarea 
indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG/2006 
ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie  
raspundere semnata de reprezentantul sau legal prin care confirma ca 
se indeplinesc cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in 
documentatia de atribuire. (Anexa nr.72) 
Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa 
mentioneze succint , dar precis, modul concret de indeplinire a 
respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, 
cantitati sau altele asemenea. 
Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ 
documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor 
de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o 
solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. 
Acest termen este de 3 zile lucratoare.   

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1.1)  Limba de 
redactare a ofertei  

 Limba română  
Propunerea financiara , propunerea tehnica, documentele de calificare 
si orice alte documente care insotesc oferta vor fi prezentate in limba 
romana.Documentele emise  de institutii/organisme oficiale din tara in 
care ofertantii/candidatii straini sunt rezidenti vor fi prezentate in limba in 
care acestea au fost emise, cu conditia  ca acestea sa fie insotite de o 
traducere legalizata in limba romana. 
Toate documentele prezentate in copie trebuie sa fie certificate prin 
semnatura si stampilare, "conform cu originalul". 
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita documente 
originale.  



 

Direcţia Radiocomunicatii Cluj:     Tel: +40264402107                      Sediul Central:                          Tel:+40315003001                     Nr.Reg.Com: J12/701/1999  
Str.Fagului nr.2                                        +40264414146                    Şos. Olteniţei nr.103                        +40213073001                     CUI: 11865725 

Cluj-Napoca 400483                                +40364502181                    Sector 4                                    Fax:+40213073013                      

Jud. Cluj, România                           Fax:+40264402180                     Bucureşti 041303                             +40213149798                  Capital Social subscris şi vărsat: 
                                                                  +40264402148                    România                                    www.radiocom.ro                       148,101,545.76 lei 

 

 

VI.1.2)  Perioada de 
valabilitate a ofertei 

 60 zile de la data deschiderii ofertelor, respectiv 14.08.2010 

VI.1.3) Garanţia de 
participare 
Solicitat      ■                          
Nesolicitat   □   

1.Cuantumul garantiei de participare  
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum de : 
 
20.500 lei 
10.250 lei in cazul IMM-urilor 
 
In cazul depunerii unei oferte comune, de catre o asociatie de operatori 
economici, se va depune garantia de participare in cuantumul prevazut  
pentru IMM-uri, numai daca asociatia de operatori economici respecta in 
mod cumulativ conditiile prevazute  de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 
346/2004,cu modificarile si completarile ulterioare. 
2.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 zile de la 
data deschiderii ofertelor, respectiv 14.08.2010 
3.Forma de constituire a garantiei de participare: 
Modul de constituire a garanţiei de participare:  instrument de garantare 
emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de 
asigurari. 
În cazul în care instrumentul de garantare provine din altă ţară, aceast 
va fi tradus în limba română şi legalizat. 
 
 
1)garantia de participare trebuie prezentata in ORIGINAL cel mai tarziu 
la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor 
2)sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea 
contractanta 
3)sa contina in clar denumirea autoritatii  contractante in favoarea careia 
s-a constituit 
4)valoarea garantiei sa corespunda sumei fixe solicitata prin 
documentatia de atribuire 
5)sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita  care trebuie 
sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie. 
6) sa contina parafa vizibila a bancii emitente si/sau semnatura 
autorizata, 
7)sa fie emisa pentru operatorul economic care a depus oferta. 
8)in cazul IMM-urilor,garantia de participare va fi insotita de 
documentele prevazute la cap.V,referitoare la dovada calitatii de 
IMM(dupa caz),  
9)garantia este irevocabila 
10)plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere 
a beneficiarului 
   
In cazul asocierii mai multor operatori economici ,ofertantul care 
constituie garantia de participare este asocierea,garantia 
constituindu-se in numele acesteia. 
 
Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare,astfel cum a fost 
solicitat in documentatia de atribuire,vor fi respinse in cadrul  sedintei de 
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deschidere a ofertelor,conform art.33 alin.(3), lit.b din HG.nr.925/2006. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de 
participare,ofertantul pierzand astfel suma constituita,atunci cand 
acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute la 
art.87 din HG.nr.925/2006. 

VI.1.4) Modul de 
prezentare a 
propunerii tehnice 
Solicitat      ■                          
Nesolicitat   □   

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa 
respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini si in 
Anexele care fac  parte integranta din Caietul de sarcini. 
Orice propunere tehnica care se abate de la prevederile din Caietul de 
sarcini ,va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea 
tehnica depusa asigura un nivel calitativ superior cerintelor minimale din 
Caietul de sarcini. 
Ofertantul are obligatia de a face dovada tehnica a conformitatii 
propunerii de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute in Caietul 
de sarcini. 
1. Propunerea tehnică trebuie elaborată în concordanţă cu cerinţele 

cuprinse în caietul de sarcini. Aceasta trebuie să conţină şi/sau să 
respecte condiţiile impuse cu privire la nivelul calitativ, tehnic şi de 
performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a 
calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, 
etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 
standardele relevante. 
2.Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile 

specificate în caietul de sarcini în forma cerută dar şi orice alte informaţii 
pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor 
tehnice. 
3.Ofertanţilor li se cere să prezinte, împreună cu ofertele lor, acte 

pentru a demonstra angajamentul producătorilor echipamentelor şi ai 
principalelor materiale oferite de a le furniza în condiţiile specificate în 
ofertă precum şi la termenele din graficul de execuţie. Fiecare act 
doveditor, va include, dar nu se va limita la atât, declaraţiile fiecărui 
producător de echipamente şi materiale propuse de ofertant  ca în cazul 
în care contractul este încheiat cu ofertantul, producătorul va fi pregătit 
să furnizeze echipamentele şi materialele pentru utilizarea lor în lucrare.  
4.Ofertantul va prezenta fisa tehnica completata pentru toate produsele 

cuprinse în lista cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, 
inclusiv dotările. Cerinţa este impusă pentru utilaje, echipamente, dotări 
şi materiale ce nu sunt în producţia proprie a ofertantului. 
5.Toate materialele, produsele şi echipamentele incluse în ofertă vor 

avea Autorizaţii de Comercializare şi Declaraţii de Conformitate. 
Autorizaţiile de Comercializare se vor prezenta in oferta.  
6.Oferta tehnică trebuie să conţină planul organizării de şantier propus 

de ofertant care trebuie să prevadă principalele activităţi şi instalaţii 
necesare executării contractului, în funcţie de organizarea tehnologică 
proprie. 
7. Neincluderea în ofertă a informaţiilor cerute prin caietele de sarcini,  

sau a altor asemenea informaţii cerute pe parcursul clarificării ofertelor, 
va avea ca rezultat respingerea ofertei. 
8. Propunerea tehnică va mai  conţine: 
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 a)Programul calitatii propus pentru executia lucrarii,(planul 
calitatii),care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a 
calitatii  la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei,avizat de 
specialisti sau de organisme abilitate in acest sens,cuprinzand si 
elemente de mediu specifice lucrarii. 
b)propuneri de metode şi grafice de lucru, suficient de detaliate pentru a 
demonstra viabilitatea propunerilor ofertantului în vederea îndeplinirii 
cerinţelor tehnice şi a termenului prevăzut pentru finalizarea lucrării; 
graficele de lucru vor conţine activităţile relevante şi activităţile 
considerate critice, precum şi eşalonarea calendaristică a acestora . 
 Programul calitatii trebuie sa cuprinda: 

- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare,inclusiv listele 
cuprinzind procedurile aferente sistemului calitatii; 

- listele cuprinzind procedurile tehnice de executie a principalelor 
categorii de lucrari privind realizarea obiectivului  si planul de 
control  al calitatii,verificarii si incercarii; 

- laboratoarele utilizate si autorizate ,cu grad corespunzator 
lucrarilor. 

- masurile de protectie a mediului asigurate de operatorul 
economic pe perioada indeplinirii contractului.Prezentarea de liste 
cu proceduri /instructiuni de lucru de protectia mediului pentru 
lucrarile oferite spre executie pe amplasamentul achizitorului 
(reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor,gestionare deseuri, 
tehnologii nepoluante). 

Se vor prezenta certificatele de autorizare pentru laboratoarele 
autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate  din tehnologiile de 
executie adoptate sau prezentarea contractelor de colaborare si a 
certificatelor pentru laboratoare autorizate  pentru profilurile respective 
si pentru tipurile de incercari ce urmeaza a fi efectuate. 

b) Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii ,detaliat pe operatii 
completat conform Anexa nr.36; 
c)Listele cuprizand cantitatile de lucrari ,completate pe capitole, 
aferente categoriilor de lucrari.Ofertantii au deplina libertate de a-si  
prevedea in oferta propriile consumuri  si tehnologii de executie ,cu 
respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in proiectul 
tehnic,in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare,care 
reglementeaza executia lucrarilor. Se vor prezenta 2 devize separate. 
d)Fisele tehnice aferente listelor cuprinzand cantitatile de utilaje si 
echipamente tehnologice,cu montaj si independente,inclusiv dotarile 
aferente lucrarii a carei executie face obiectul contractului de achizitie 
publica. 
In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului ,se constata faptul 
ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare  cerintelor 
prevazute in caietul de sarcini,prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 
Paginile vor fi numerotate si semnate de o persoana autorizata din 
partea ofertantului.Documentele vor fi prezentate intr-un dosar  cu 
sina avand in fata opisul documentelor prezentate si in ordinea 
inscrisa in  opis. 
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VI.1.5) Modul de 
prezentare a 
propunerii financiare 
Solicitat      ■                          
Nesolicitat   □   

Ofertantii au obligatia de a elabora oferta in conformitate cu 
prevederile din documentatia de atribuire . 

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului 
pe toata durata de valabilitate a ofertei . 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta 
sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret , tarife , precum si orice 
alte costuri (taxe,impozite,comisioane ) si conditii financiare  si 
comerciale legate de obiectul contractului . 
Propunerea financiara va cuprinde : 

1.Formularul de oferta , inclusiv Anexa la formularul de oferta  
( completate in conformitate cu Anexa nr.29 + Anexa nr.29A – 
Sectiunea III ) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare 
in care ofertantul va evidentia pretul total pentru executia lucrarilor 
solicitate in caietul de sarcini, (exprimat in lei si euro ,exclusiv TVA ) si 
va include toate costurile legate de indeplinirea contractului. 
           2.  Deviz general, Anexa 77 

3. Centralizatorul financiar al obiectelor , completat in 
conformitate cu Formularul C2. – Sectiunea III . 

4. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari , completat in 
conformitate cu Formularul C3. – Sectiunea III . 

5. Lista cuprinzand cantitatile de lucrari ( devizele pe categorii de 
lucrari ) , completate in conformitate cu  Formularul C5. – 
Sectiunea III . 

6. Lista cuprinzand consumurile de resurse  materiale , cu 
furnizorii declarati , completat in conformitate cu  Formularul 
C6. – Sectiunea III . 

7. Lista cuprinzand consumurile de mana de lucru , completat in 
conformitate cu  Formularul C7. – Sectiunea III . 

8. Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor 
, completat in conformitate cu  Formularul C8. – Sectiunea III  

9. Lista cuprinzand consumurile privind transportul , completat in 
conformitate cu  Formularul C9. – Sectiunea III . 

10. Lista cuprinzand utilajele , echipamentele tehnologice , 
dotarile completate  in conformitate cu  Formularul C10. – 
Sectiunea III , inclusiv Fisele tehnologice ale acestora. 

11. Graficul  de facturare lunar, corelat cu graficul de execuţie. 
12. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, 

inclusiv dotarile (Anexa 78 - formularul C11 – Sectiunea III). 
Ofertantul va evidentia , prin completarea formularelor 
corespunzatoare urmatoarele: 
a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executate , exprimata in lei 

, inclusive taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct ; 
b) valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza a fi executate , 

inclusive taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata  
distinct ;(lei) 

c) valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari ; (lei) 
d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale ; (lei) 
e) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru ; (lei) 
f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii ; (lei) 
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g) valoarea consumurilor totale privind transporturile ;(lei) 
h) valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice , cu montaj si 

independente , inclusive a dotarilor , aferente lucrarii a carei 
dobandire face obiectul achizitiei publice ; (lei) 

-Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile astfel încât preţul total al 
ofertei să acopere toate obligaţiile contractantului menţionate în, sau 
care reies din, documentele procedurii pentru întreg ansamblul lucrărilor 
descrise în fişa de date. 
 -În preţuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile 
directe şi cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, 
cheltuielile indirecte, taxele , impozitele, considerate ca obligaţii legale 
ale contractanţilor, profitul şi alte asemenea. 
-Preţul total al ofertei reiese din completarea de către ofertant a 
Centralizatorului financiar al obiectelor cu preţurile evaluate în maniera 
şi cu detaliile cerute. 
-Preţul total al ofertei, preţurile totale pe capitole, precum şi preţurile 
totale pe fiecare obiect - exprimate în lei si echivalent EURO, sunt 
preţuri ferme şi nu pot fi depăşite pe parcursul derulării contractului.  
-Acolo unde, conform formularelor, sunt solicitate preţuri unitare pentru 
echipamente şi dotări, acestea sunt ferme cele exprimate în lei şi in 
echivalent EURO si nu pot fi modificate pe parcursul derulării 
contractului.  
-Costul probelor, încercărilor şi verificărilor, prevăzute în documentaţie 
inclusiv al manoperei aferente acestora vor fi suportate de executant, 
care va elibera buletine de verificare. In cadrul ofertei, toate probele, 
verificările şi încercările cuprinse în caietul de sarcini se vor cota cu 
zero. 
 

Nu se accepta plata in avans. 
  
Modalitate de plata : Facturarea si plata se va face in lei, la 
preturile unitare din oferta  declarata castigatoare.  
 
Cursul de schimb la care se calculeaza oferta in echivalent  euro, 

pentru monitorizarea procedurilor de atribuirea contractelor de achizitie 
este cursul  BNR lei/euro, valabil pentru data de de 07.06.2010  

 

VI.1.6) Modul de 
prezentare a ofertei 
 

     Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al 
documentelor care o insotesc, in original : 

A. Documente pentru participarea la procedura, care vor insoti 
oferta, fara a fi introduse in plicul sigilat : 

1. Imputernicirea scrisa , prin care reprezentantul operatorului 
economic este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura 
pentru atribuirea contractului de achizitie publica (Anexa nr.65 
din Sectiunea III) – in original . Imputernicirea va fi insotita de o 
copie a actului de identitate  al persoanei imputernicite ( buletin 
de identitate, carte de identitate, pasaport ). 

2. Documente  care atesta incadrarea ofertantului in categoria 
I.M.M. (dupa caz), Anexa nr.66 din Sectiunea III – in original . 
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3. Garantia de participare la procedura de achizitie (Anexa 
nr.69 din Sectiunea III) – in original . 

4. Scrisoarea de inaintare  completata in conformitate cu Anexa 
nr.45 - Sectiunea III , prezentata in afara plicului cu oferta. 

 
B. Oferta  se va depune intr-un exemplar ( original ) si va 

cuprinde: 
1.Documente de calificare  solicitate la capitolul V. 
 Criteriile de calificare a ofertantilor, vor fi indosariate si se vor respecta 
urmatoarele reguli : 

- sa numeroteze , semneze fiecare pagina a dosarului de 
calificare prezentat, a dosarului cu oferta tehnica si a dosarului 
cuprinzand oferta financiara.; sa stampileze si sa certifice cu 
“Conform cu originalul” fiecare document prezentat in copie in 
cadrul dosarului de calificare , precum si dosarele cu oferta 
tehnica si financiara. 
- sa anexeze un opis al documentelor (numerotat de asemenea ) 
prezentate pentru fiecare dosar in parte. 
- tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila . 
- semnate pe fiecare pagina de reprezentantul /reprezentantii 
autorizati / imputerniciti sa angajeze candidatul / ofertantul in 
contract . 

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in 
acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate 
conform prevederilor legale. 

- Orice stersatura,adaugire,interliniere sau scris peste cel dinainte sunt 
valide doar daca sunt vizate de catre persoana /persoanele autorizata/ 
imputernicite sa semneze oferta. 
Documentele de calificare se vor prezenta in original intr-un plic 
netransparent, sigilat,pe care va fi inscriptionat denumirea  si adresa 
ofertantului, precum si mentiunea:DOCUMENTE DE CALIFICARE. 
2.Propunerea tehnica se depune indosariata, insotita de OPIS, intr-un 
plic netransparent inchis si sigilat, pe care se va inscriptiona: 
PROPUNERE TEHNICA.  
3.Propunerea financiara se depune indosariata, , insotita de OPIS, intr-
un plic netransparent inchis si sigilat, pe care se va inscriptiona: 
PROPUNERE FINANCIARA. 
 
4.Declaratie acceptare propunere contract, completata in 

conformitate cu Anexa nr.68 - Sectiunea III. 
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior,inchis netransparent, 
marcat cu adresa autoritatii contractante cu inscriptia: 

”Alimentare cu energie electrica releu radio Tv Varatec in 
comuna Baiut, jud. Maramures” 
 
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE  14.06.2010, ora 12 
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus 
autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru 
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pierderea ofertei. 

VI.1.7) Data limita de 
depunere a ofertelor 

Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa: 
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei 
nr.103, sector 4, Bucuresti, Registratura, telefon: 021 307.30.01; fax: 
021 314.97.98.  
Termenul limită de depunere a ofertelor:      14.06.2010, ora 10 

 
     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina 
operatorului economic. 
     Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea 
stabilită în documentaţia de atribuire sau după expirarea datei şi  orei 
limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.  
 

VI.1.8) Posibilitatea 
retragerii sau 
modificării ofertei 
 
-modificarea si 
retragerea ofertei 
 
 
 
 
 
 
 
 
-oferte intarziate 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta 
numai inainte de data limita pentru depunerea ofertei si numai printr-o 
solicitare scrisa in acest sens. 
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja 
depusa , acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea 
modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data 
limita pentru depunerea ofertelor. 
Pentru a fi considerate  parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in 
conformitate cu prevederile de la  capitolul VI.1.) Prezentarea ofertei cu 
amendamentul ca pe plicul exterior  se va marca , in mod obligatoriu, si 
inscriptia "MODIFICARI" 
Autoritatea contractanta va retine garantia de participare , ofertantul 
pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma  isi retrage 
oferta in perioada de valabilitate a acesteia.  
Ofertele depuse dupa data si ora  limita de depunere sau la o alta 
adresa  decat cea stabilita in invitatia de participare/anuntul de 
participare ori care este primita de catre autoritatea  contractanta dupa 
expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.  

VI.1.9) Deschiderea 
ofertelor  

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 
Deschiderea ofertelor si a dosarelor cu documentele de calificare se va 
face la data de: 14.06.2010, ora 12 la sediul S.N.RADIOCOMUNICAŢII  
la adresa: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII, Şos. 
Olteniţei nr.103, sector 4, Bucuresti, sala Amfiteatru(demisol) telefon: 
021 307.30.01; fax: 021 314.97.98.  

 
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: 
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. 
Persoanele admise sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor si 
sa reprezinte ofertantul sunt directorii firmelor participante sau 
reprezentantii acestora care vor prezenta in acest sens o imputernicire 

scrisa,completata si semnata in conformitate cu Anexa nr.65- 
Sectiunea III din documentatia de atribuire, prin care reprezentantul 
societatii este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru  
atribuirea contractului de achizitii publice.  
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VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Pretul cel mai 

scazut 

DA    ■     NU  □    
 

Pretul cel mai scazut reprezentat de valoarea totala a ofertei, fara TVA, 
in conditiile respectarii in totalitate  a cerintelor  din documentatia de 
atribuire, precum si a specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. 
-Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge oferta 
care nu se încadrează în specificaţiile solicitate prin caietul de 
sarcini chiar dacă aceasta are preţul cel mai scazut. 
 

VII.2) Oferta cea mai 

avantajoasa din punct 

de vedere economic 

DA    □     NU     ■ 

 

 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU :  
 

VIII.1 Ajustarea  
preţului contractului  
DA    □     NU      ■ 

Preturile sunt ferme, in lei, pe intreaga durata a contractului. 
Preturile nu se actualizeaza pe intreaga durata a contractului. 

VIII.2. Garanţia de 
bună execuţie a 
contractului           
DA    □     NU     ■ 

La incheierea contractului, ofertantul declarat castigator are obligatia de 
a  constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% 
din valoarea contractului de lucrari, fara TVA, (respectiv 2.5% pentru 

intreprinderile mici si mijlocii),completata conform Anexa nr.71 - 
Sectiunea III. 
In cazul decalarii termenului contractual se va urmari si prelungirea 
perioadei initiale, de valabilitate a garantiei de buna executie. 
   
Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: 
 
- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În 
acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială 
care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie 
să fie mai mică de 0,5 % din preţul contractului, fara TVA. Pe parcursul 
indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze 
acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite 
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de 
buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va 
dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul 
efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este 
purtator de dobanda in favoarea contractantului. 
- Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform 
clauzelor din contract. 

 
 
 
                                                                      
                                                                  



 

Direcţia Radiocomunicatii Cluj:     Tel: +40264402107                      Sediul Central:                          Tel:+40315003001                     Nr.Reg.Com: J12/701/1999  
Str.Fagului nr.2                                        +40264414146                    Şos. Olteniţei nr.103                        +40213073001                     CUI: 11865725 

Cluj-Napoca 400483                                +40364502181                    Sector 4                                    Fax:+40213073013                      

Jud. Cluj, România                           Fax:+40264402180                     Bucureşti 041303                             +40213149798                  Capital Social subscris şi vărsat: 
                                                                  +40264402148                    România                                    www.radiocom.ro                       148,101,545.76 lei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA II 
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          Caiet de sarcini 
 

 
1. Date generale: Cerinţele impuse prin acest Caiet de sarcini vor fi considerate  

minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de la prevederile caietului 

 de sarcini va fi declarata inacceptabila.  

Vor fi luate în considerare  numai ofertele care corespund integral cerintelor  

caietului de sarcini 

Documentatia elaborata de proiectant este cuprinsa fara nicio modificare. Aceste 

modificari au fost cuprinse in prezenta sectiune si sunt urmatoarele: 

a)orice specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care 
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse 
sunt insotite de mentiunea <<ECHIVALENT>> 
b)executantul va obtine in numele autoritatii contractante <<autorizatie de constructie>> 
 
1.1   Denumirea lucrării : Alimentare cu energie electrica releu radio tv Văratec in comuna 

Băiuţ,jud. Maramures, Cod CPV :  45231400-9, Lucrari de constructii de linii electrice. 
1.2  Beneficiar: S.N.Radiocomunicatii S.A. 
1.3  Amplasament : Vârful Văratec, comuna Băiuţ, Jud. Maramures  
2.  Necesitatea şi oportunitatea lucrării: 
Actualmente statia de televiziune Varatec, jud. Maramures se alimenteaza cu energie 
electrica din instalatiile electrice apartinând Intreprinderiii Miniere. 
2.1 Caracteristicile consumatorului de energie electrica cu evolutia in perspectiva : 
-Tipul consumatorului : agent economic 
Puterea instalata :Pi = 176 KW. 
Puterea absorbita : Pmsa = 153 KW. 
Ual = 0,4KV 
Subconsumatori :SC ELECTRICA S.A., COSMOTE, ORANGE, VODAFONE, STS, 
NATIONAL TV, TELEMOBIL, INFOPRO, EUROPA FM,ROMTELECOM. 

- Clasa, calitatea serviciului de furnizare, calitatea energiei :  
Consumatorul se incadreaza in clasa D(sub 2,5 MVA) in conformitate cu prevederile 
normativului PE 124/1995, timpul maxim de intrerupere in alimentarea cu energie electrica 
fiind timpul necesar reviziilor sau remedierii defectiunilor din instalatii. Tensiunea de 
alimentarea a consumatorilor este 0.4 Kv 
 
2.2 Situatia energetica din zona in prezent : 
La o distanta de 10,2 km de Releul Radio Tv Varatec Baiut (statia Tv Varatec) se gaseste 
LEA 20KV racord PTA Nr. 2 Baiut racord alimentat din statia 110/20KV Tocila si realizat cu 
conductor OL-AL 50 mmp.Din PTA Nr. 2 Varatec pleaca o linie 0,4KV in lungime de 373m 
spre releul Varatec (statia Tv Varatec), linie realizata cu conductor AL 3x50+2x25mmp. 
 
3.Datele tehnice ale lucrarilor energetice 

        3.1 Solutii de alimentare cu energie electrica propusa :  
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Alimentarea cu energie electrica a Releului Radio-Tv Varatec in conditiile tehnico-
economice cele mai favorabile se propune a se realiza din Racord 20 kV al  PTA nr. 2 
Baiut. 

     Lucrarile  necesare a se executa pentru realizarea "Alimentare cu energie electrica releu 
radio tv Văratec in comuna Băiuţ,jud. Maramures" sunt precizate de proiectant in 
documentatiile din Lucrarea nr. 20844/2008, Faza CS (fisier electronic "CS LEA VARATEC") 
anexat,si care fac parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini.Toate cerintele prevazute in 
fisierele electronice "CS LEA VARATEC", trebuie avute in vedere si respectate de executant 
intocmai. Devizul “Instalații electrice stația Văratec” (antemăsurătoare anexată) este inclus în 
documentația “Faza CS”, dar va fi prezentat și separat (vezi anexa 29).  
           Pentru lucrările aferente trasării şi pozării cablului subteran pe porţiunea de 200 de 
m, proprietate S.N.R  (ce realizează legătura finală între staţie şi  postul de transformare 
aerian 20/0,4 KV 400 KVA  amplasat pe stâlpii finali ai traseului aerian), lucrarea se va 
realiza de acelaşi executant dar decontarea acestor lucrări se va realiza în baza unui 
contract de executie încheiat direct cu acesta  
Astfel, prin Avizul Nr. 26618/20.01.2009 Consiliul Tehnico-Economic si Stiintific de avizare a 
SDFEE Baia Mare, solicita a se realiza urmatoarele lucrari principale specificate in 
documentatiile indicate mai sus :  

- mutarea PTA NR. 2 Baiut pe partea opusa a drumului si realizarea lui cu 
separator STEPNO 24 kV 400A, montat orizontal pe acelasi stalp cu postul de 
transformare. 

- Demontarea separatorului de post de pe stalpul de tip SE 8 existent si realizarea 
de la acest stalp a doua racorduri cu izolatie compozita, unul pentru PTA nr. 2  si 
al doilea pentru Releul Radio-Tv Varatec. 

- Realizarea a doua plecari de joasa tensiune in sus si in jos cu conductoare TYIR 
3x70+50+16 mmp, 60m fiecare 

- Demontarea LEA 0,4 kV realizata pe stalpi de beton plecare spre Varatec pe o 
lungime de 373 m si reconstruirea ei in varianta circuit comun MT sau JT 
coronament dezaxat izolatie dubla compozita, conductor preizolat OAC2X 
50mmp, stalpi de beton 14 m, circuit de joasa tensiune cu conductoare TYIR 
3x70+50+16mmp. Pe stalpul notat cu 6 pe planul de situatie se va amplasa 
separatorul de racord tip STEPNO 24kV, 400A.Modul de realizare a fundatiilor 
stalpilor de beton a legaturilor pe stalpi se gasesc la anexe. Distanta dintre cele 
doua circuite de medie si joasa tensiune va fi de 2 m 

- Linie electrica aeriana 20kV realizata pe stalpi de beton 12 m pe marginea 
drumului forestier, coronament dezaxat, izolatie dubla compozita, conductor 
preizolat OAC2X 50mmp, pe o lungime de 625m pana la mina Breiner. 

- Montare Recloser si separator STEPNO 24KV 400A la mina Breitner si un set de 
descarcatori cu Oxid de Zinc. 

- Linie electrica aeriana 20KV realizata pe stalpi de beton 12m pe marginea 
drumului forestier cu conductor torsadat TA2X(FI)2Y-OL 50 mmp in lungime de 
9885m pana la Releul Varatec , datorita zonei impadurite 

- Montarea a 8 separatoare STEPNO pe acest traseu si descarcatori cu oxid de 
zinc la fiecare 

- Caracteristicile tehnice ale conductorului torsadat 20 kV  si legaturile pe stalpi se 
gasesc la anexe 

- La fiecare stalp de beton s-a prevazut cate o priza de pamant de 4 ohmi 
- S-a facut verificarea mecanica a unui stalp SCI 5006 rezultand o incarcare 

admisibila 
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- Realizarea in Varful Varatec a unui post de transformare aerian 20/0, 4 kV, 
400KVA pe doi stalpi speciali, 12m iar pe stalpul anterior montarea unui separator 
STEPNO 24 Kv.Postul de transformare va cuprinde si un cadru de sigurante cu 
descarcatori cu oxid de zinc incorporati si cutie de distributie CD 2-4. 

- Montarea la postul de transformare a unei firide E 1-2 care sa contina si grupul de 
masura cu reductori de curent 300/5A contor electronic de 5 A si modul de 

                    telecitire. 
- 2 linii electrice subterane cu cablu ACY ABY 3x240 +120mmp in lungime de 200  
m pana la cladirea Releului Radio-Tv 
 
- In cladirea Radio-Tv s-a prevazut si un tablou de distributie E3-6 (cu o legatura si 

de la grupul electrogen ) deoarece actualul tablou este improvizat 
 Delimitarea si exploatarea  instalatiilor : delimitarea instalatiilor se va realiza la bornele  de 
iesire din reductorii de curent 
 Estimare de costuri : Valoarea estimata a lucrarii este de 2.047.461,34 lei(fara Tva), 
respectiv 497.355 Euro (fara Tva) calculat la cursul 1(un) euro=4,1167lei. 
 Conform adresei SC ELECTRICA SA nr 7187/2009 anexată, aceasta va asigura 
transformatorul de 20/0,4 Kv 400 KVA aferent noului post trafo prin urmare oferta nu va include 
procurarea acestui reper. 

3.4 Avize si acorduri : prezenta lucrare din punct de vedere electric a fost avizata de 
SC Electrica SA – SDFEE Baia-Mare cu Avizul Nr. 26618/20.01.2009. Executantul va 
obține autorizația de construire. 
3.5 Alte lucrari necesare  : punerea in functiune a instalatiilor se va realiza dupa ce 
s-au efectuat toate masuratorile si incercarile prevazute de Normativul de Verificari, 
Incercari si Probe Privind Montajul, Punerea in Functiune si Darea in Exploatare a 
Instalatiilor Electrice. Personalul va folosi toate mijloacele de protectie a muncii 
prevazute in Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia 
energiei electrice – 65/2000 
4. Prescriptii energetice care se vor folosi la executarea lucrarii : 
1L1 – Ip 4/8 – 89 – Indrumar de proiectare pentru linii electrice aeriene de medie 
tensiune. Coronament dezaxat 
1L1 – Ip 4/2-88 Indreptar de proiectare pentru LEA MT. Stalpi si coronamente 
1L1 – Ip 4/3- 88 – Indrumar de proiectare pentru LEA MT. Izolatori, cleme, armaturi 
PE 116/92 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice 
PE 121/70 – Instructiuni pentru proiectarea si executia instalatiilor de legare la 
pamant 
PE 145/1988 – Normativ privind stabilirea puterilor nominale economice pentru 
transformatoarele din posturi 
NTE 003/04/00 – Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie cu tensiuni 
peste 1000V 
NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri 
electrice 
PE 124/1993 Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a 
consumatorilor industriali si similari 
PE 65/2000 – Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia 
energiei electrice 
PE 009/93 – Normativ de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru 
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice 
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Detinerea de catre firmele participante a atestatului ANRE pentru executarea unor 
astfel de lucrari  este o cerinta obligatorie. 
5.Conditii de calitate :  
Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea in vedere urmatoarele acte 
normative, ce reglementeaza aceasta activitate : 
- Norme privind cuprinsul si modul de intocmire completare si pastrare a cartii tehnice a 
 constructiilor CI 67/77 (BC 12/77) 
- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, 
C56-85(BC 1-2/86) 
- Instruciuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii 
aferente C 56/85 (BC 4/76) 
 
- Legea 10/1995 
 
6.Termene de execuţie: 
Demararea lucrarilor se va face pe baza Ordinului de incepere a lucrarii,termenul de 
incheiere a lucrarilor fiind de maxim 9 luni de la inceperea lor. Graficul de execuție a 
lucrărilor va decurge de la data obținerii autorizațiiei de construire.  
 

        7.Criteriul de atribuire a contractului de achizitie : 
         Pretul cel mai scazut reprezentat  de valoarea totala a ofertei,fara TVA, in conditiile    

respectarii in totalitate a cerintelor din documentatia de atribuire, precum si a 
specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.  

       
8.Condiţii de executie: 
 Documentatia intocmita,impreuna cu facturile,  se depun la sediul beneficiarului ,           
SNR- Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 
 
9.Garantia lucrarii : 2 ani de la  incheierea executiei lucrarii. 
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  Lista cu cantitatile de lucrari   

  Instalatii electrice stația Varatec   

     

     

     

Nr 
crt 

Simbol articol Denumire articol UM Cantitate 

1 W2A21A# 

Incarcarea tamburilor cu cablu sau 
conductoare in mijloace de transport 

auto la depozit constructor si 
descarcarea lor la lucrare cu ajutorul 

automacaralei pe pneuri 

BUC 4,00 

2 TSA17F2 
Sap. man. gropi polig. monobl. pt. linii el. 

pam. cu umid. nat. cu sprij. lat. >1m, 
adanc.<2,5m, t. f. tare 

MC 100,00 

3 EC04F1 
Cablu energie montat liber pe fund 

canale, conducte 240 mmp 
M 400,00 

3 4807028 
Cablu energie ACYABY 0,6/1 KV 

3X240+120 M S 8778 
M 407,996 
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4 W2E07J# 

Tablou de distributie echipat pentru 
bransament cu sigurante SIST, tip E, 
montata ingropat in zid, inclusiv usa -

model IDEB tip E5 in zid de beton 

BUC 1,00 

4 7815035 
Material marunt (bumbac, unsoare, 

benzina) 
% 0,002 

5 W2H02E# 
Profil pentru cable de 1 KV cu strat 
protector din nisip si banda din PVC 

pentru cable-profil 3M 
M 200,00 

6 TRA02A50 
Transportul rutier al materialelor, 

semifabricatelor, cu autocamionul pe 
dist.=50 Km 

TONA 4,00 
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                                                  SECTIUNEA III 
              FORMULARE  

 

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze 
elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să 
permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor 
depuse.  

Fiecare ofertant/candidat care participă, în mod individual sau ca asociat, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta 
formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi 
semnate de persoanele autorizate.  

- Declaratiei de acceptare propunere de contract Anexa 68. 
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura Anexa 73.  
- Declaratie privind transparenta Anexa 64. 
- Declaraţie privind eligibilitatea Anexa 62 
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 -din Ordonanţa de urgenţa a 

Guvernului 34/2006 Anexa 63   
- Informatii generale Anexa 11   
- Declaraţie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani- Anexa 16  
- Tabel cu persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului Anexa 67 
- Acord de asociere Anexa 44  
-Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant şi 

specializarea acestora Anexa 18 
- Acord de subcontractare  Anexa 70  
- Declaratie privind documentele de calificare Anexa 72 
- Scrisoarea de garanţie bancară pentru participare la procedura de achizitie 69 
- Grafic de executie a lucrarii – Anexa 36 
- Formularul de ofertă- Anexa 29 
- Formularul de ofertă- Anexa 29A 
- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, Formularul C3. 
- Lista cuprinzand cantitatile de lucrari (devizele pe categorii de lucrari)- Formularul C5 
- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale, cu furnizorii declarati-Formularul C6. 
- Lista cuprinzand consumurile de mînă de lucru-Formularul C7. 
- Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor- Formularul C8 
- Lista cuprinzand consumurile privind transportul - Formularul C9. 
- Lista cuprinzand utilajele, echipamentele tehnologice, dotarile- Formularul C10. 
- Imputernicire Anexa 65 
- Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii Anexa 66  
- Scrisoare de inaintare  Anexa 45  
- Scrisoarea de garanţie bancară de buna executie Anexa 71 
- Declaratie privind utilajele, instalatiile,echipamentele tehnice,de care dispune operatorul  

economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Anexa 13 
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- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere 
Anexa 14 

- Angajament tert sustinator financiar Anexa 19 
- Angajament  privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului-grupului de operatori 
  economici Anexa 20 
- Centralizatorul financiar al obiectelor, Formularul C2  
- Informatii privind situatia financiara Anexa 74 
- Experienta similara Anexa 75 
- Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani Anexa 75 A 
- Deviz general, Anexa 77 
- Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, Anexa 78, (Formularul C11).  
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  Anexa  nr.68 

                Operator economic 

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

               (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE  ACCEPTARE  PROPUNERE DE  CONTRACT 

 

 

 

 

     Subsemnatul ………............................................………….., reprezentant imputernicit al  

........................................................................................ /(denumirea/numele si sediul/adresa  

candidatului/ofertantului), declar  ca : 

 Accept toate clauzele contractuale prezentate în propunerea de contract - parte integranta a 

Documentatiei de atribuire Secţiunea IV      

 Accept cu următoarele obiecţiuni clauzele contractuale  prezentate propunerea de contract-parte 

integranta a Documentatiei de atribuire Secţiunea IV 

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

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

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

 

 

 

 

           Data completarii : ................................ 

 

 

 

 

 

                                                      Candidat/ofertant, 

 

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

                                                    (semnatura autorizata) 
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Anexa nr. 73 

     Operator economic 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 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    publică    

..................    (se    menţionează   procedura),    având    ca   obiect 

................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 

CPV), la data de .............. (zi/luna/an), organizată de ....................................... 

     , particip şi depun oferta: 

  în nume propriu; 

 ca asociat in cadrul asociaţiei......................................................... 

 ca subcontractant al....................................................................... 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2. Subsemnatul declar că: 

 nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;  

 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
(Se bifează 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 publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică. 

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 

 

                 Operator economic 
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          (semnătura autorizată) 
 

 
                                                   Anexa nr.64 

    Operator economic 

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

    (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND TRANSPARENTA 
 

 

 

 

Subsemnatul………………, reprezentant al SC……………………, declar  pe proprie raspundere ca pentru 

achizitia de lucrari: 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

ofertantul declara confidentiale si a caror dezvaluire  ar  prejudicia interesele legitime, in special in ceea ce 

priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala, urmatoarele documente ale ofertei: ……………*  

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic 

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

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* daca documentele din oferta nu sunt confidentiale se completeaza cu „ nu este cazul „  
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                                                                    Anexa nr.62 

      Operator economic 

 ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 

 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                    (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic 

 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals 

în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 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 dispunem. 

 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

 

 

 

    Data completării ...................... 

 

 

 

 

 

 Operator economic 

_________________ 

(semnatura autorizată 

 

 



 

Direcţia Radiocomunicatii Cluj:     Tel: +40264402107                      Sediul Central:                          Tel:+40315003001                     Nr.Reg.Com: J12/701/1999  
Str.Fagului nr.2                                        +40264414146                    Şos. Olteniţei nr.103                        +40213073001                     CUI: 11865725 

Cluj-Napoca 400483                                +40364502181                    Sector 4                                    Fax:+40213073013                      

Jud. Cluj, România                           Fax:+40264402180                     Bucureşti 041303                             +40213149798                  Capital Social subscris şi vărsat: 
                                                                  +40264402148                    România                                    www.radiocom.ro                       148,101,545.76 lei 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Anexa nr.63 

 

 

   Operator economic 

  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din  

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 34/2006 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat la procedura de 

......................... [ se menţionează procedura] pentru achiziţia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ......................................... declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar 

sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. 

De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

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

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată................. 

c
1
)  mi-am îndeplinit în mod corect în ultimii 2 ani obligaţiile contractuale; 

d) 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 înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

                 Operator economic 

 
                                        
                                   …………………………. 
                                                                               

                                 (semnătura autorizată ) 
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Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE 

  Operator economic 

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

  (denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator 

conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie 

obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri 

anuală (la 31 dec.) 
lei 

Cifra de afaceri 

anuală (la 31 dec.) 
echivalent euro 

1..............   

2.............   

3..............   

Media anuală :   

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 16 - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE 

 

Operator economic 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI 

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) 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr 

crt 

 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

executantului*)  

 

Preţ 

contract  

 

Procent 

îndeplinit 

de  

executant 

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract
**) 

1        

2        

...        
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                      Anexa nr.67 

                Operator economic 

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

               (denumirea/numele) 

 

 

 

TABEL PERSOANE  DIRECT  RASPUNZATOARE 

DE INDEPLINIREA  CONTRACTULUI 

 

 

 

 

     Subsemnatul ………............................................………….., reprezentant imputernicit al  

 

......................................................................................... /(denumirea/numele si sediul/adresa  

 

candidatului/ofertantului), declar  pe  propria  raspundere  ca  pentru  achizitia  

 

......................................................................................................................................(numele achizitiei) 

 

voi folosi urmatorul personal direct raspunzator de indeplinirea contractului : 

 

 

Nr. 

crt. 
Functia in cadrul societatii Numele si prenumele 

Vechime in 

specialitate 

(Ani) 

    

1.    

2.    

...    

...    

 

 

           Data completarii : ................................ 

 

 

                                                        ofertant, 
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              ............................................ 

                                                    (semnatura autorizata) 

 
 

Anexa nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE 

 

 

 

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. Părţile 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 
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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.  
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Anexa nr. 18 – 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) 
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                                 Anexa nr.70 

 
 

    Operator economic  

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

    (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANT 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 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.  

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

     

Nr. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea / Părţile din contract ce 

urmează a fi subcontractate 

(inclusiv procentual) 

Acord subcontractor su 

specimen de semnătură 

    

    

    

 

 

                          Operator economic, 

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

                                   (semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 72 

    Operator economic 

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

    (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALIFICARE 

 

 

 1. Subsemnatul ........................, reprezentant imputernicit al SC...................., 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca 

la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, avand ca obiect: 

„.....................................” (denumirea procedurii),  

 

la data de ...................(data deschiderii ofertelor), organizata de 

........................................., SC .................., indeplineste cerintele de calificare impuse prin 

Documentatia de atribuire dupa cum urmeaza: 

a. 

b. 

c. 

... 

 

*  se enumera fiecare document solicitat care face obiectul acestei declaratii 

 

2.  Subsemnatul ........................, reprezentant imputernicit al  SC....................., 

declar ca la solicitarea autoritatii contractante, ma oblig sa completez prezenta 

declaratie cu toate documentele specificate in fisa de date si enumerate la punctul 1, in 

termen de 5 zile lucratoare de la solicitare.  

 

Data completării ................................... 

 
                                            
                                                                          Operator economic 

              

    ______________________ 
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                     Anexa nr.69 
  

                 BANCA 

    ___________________ 

               (denumirea) 

 

 

 

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

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

 

 

Către ___________________________________________ 

                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

     

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ______________________________, 

                                     (denumirea contractului de achiziţie ) 

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 ______________________________  nu a                                                                                                                     

                                                                                                                            (denumirea/numele) 

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. 
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Prezenta garanţie este valabilă până la data de ___________________________. 

 

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

                   (semnătura autorizată) 
 

Anexa nr. 36 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

 

OPERATOR ECONOMIC, 

____________________ 

(denumirea/numele) 

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

 

Nr.crt. 
Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 1 ... Anul 3 

Luna 

  1 2 ... ... n 

  fizic 

% 

val fizic 

% 

val     fizic 

% 

val 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

.... 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect 02 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect .... 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

          

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat 

Operator economic, ........................................ 
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Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ 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). Menționăm că din această valoare devizul pentru  “Instalații electrice stația Văratec este 

în sumă de ............ fără TVA. 

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”/”altă 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),  
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L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

Anexa nr. 29 A- ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 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. 
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FORMULARUL C3 

 

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI 

Devizul-oferta al obiectului ........... 

 

Nr. 

crt. 
Categoria de lucrari 

Valoarea 

(exclusiv 

T.V.A.) 

( lei) 

din care (dupa caz): 

contractantul/ 

conducatorul 

(liderul 

asociatiei) 

Asociatul asociatul subcontractantul subcontractantul 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. Cladiri si constructii 

speciale, instalatii aferente 

constructiilor si retele de 

utilitati in incinta 

            

1. Ts Terasamente             

2. C Constructii             

... ...             

N M Montaj utilaje 

tehnologice, inclusiv 

retelele aferente 

            

  TOTAL I             

  Procurare             

II. - Utilaje si echipamente 

tehnologice, cu montaj 

            

  - Utilaje si echipamente de 

transport 

            

  - Dotari, inclusiv utilaje si 

echipamente independente 

cu durata mare de serviciu 

            

  TOTAL II             

Total valoare 

(exclusiv T.V.A.)                        lei 

            

euro             

Taxa pe valoarea adaugata     ( lei)             

Total (inclusiv T.V.A.)            ( lei)             

 

 

                             Ofertant  

 ………………………. 

        (semnatura autorizata)  
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           FORMULAR C5            

                               LISTA 

                    cuprinzând cantităţile de lucrări 

    Obiectul .............................................. 

    Categoria de lucrări .......................... 
 ┌─┬──────────────┬─┬──────┬─────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ 

 │N│ Capitol de   │U│Canti-│Preţul unitar│Mate- │Mano-  │Utilaj│Tran-  │Total │ 

 │r│   lucrări    │/│tatea │a) materiale │rial  │pera   │      │sport  │(3x4) │ 

 │ │              │M│      │b) manopera  │[3x4a]│[3x4b] │[3x4c]│[3x4d] │ sau  │ 

 │c│              │ │      │c) utilaj    │      │       │      │       │(5+6+ │ 

 │r│              │ │      │d) transport │      │       │      │       │7+8)  │ 

 │t│              │ │      ├─────────────┤      │       │      │       │      │ 

 │ │              │ │      │Total        │      │       │      │       │      │ 

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

 │ │              │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │              │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

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

 │  SECŢIUNEA TEHNICA      │               SECŢIUNEA FINANCIARĂ               │ 

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

 │0│     1        │2│  3   │      4      │  5   │   6   │  7   │   8   │  9   │ 

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

 │1│Capitol de    │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │lucrare       │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │1.1.Subcapitol│ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │1.2.Subcapitol│ │      │             │      │       │      │       │      │ 

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

 │2│Capitol de    │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │lucrare       │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │2.1.Subcapitol│ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │2.2.Subcapitol│ │      │             │      │       │      │       │      │ 

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

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

 │ │              │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

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

 │Cheltuieli directe:                    │  M   │   m   │  U   │   t   │  T   │ 

 │                                       │      │       │      │       │      │ 

 │                                       │      │       │      │       │      │ 

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

 │Alte cheltuieli directe:               │      │       │      │       │      │ 

 │- CAS:                                 │      │       │      │       │      │ 

 │- şomaj:                               │      │       │      │       │      │ 

 │- sănătate:                            │      │       │      │       │      │ 

 │- fond de risc:                        │      │       │      │       │      │ 

 │- alte cheltuieli conform prevederilor │      │       │      │       │      │ 

 │  legale, nominalizate:                │      │       │      │       │      │ 

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

 │ TOTAL CHELTUIELI DIRECTE              │ M(0) │ m(0)  │ U(0) │  t(0) │ T(0) │ 

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

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

 │    Profil = (T(0) + I(0) x %                                        │P(0)  │ 

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

 │    TOTAL GENERAL:                                                   │V(0)= │ 

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

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

                                         

                                              Ofertant, 

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

                                       (semnatura autorizata) 

     

 

 

 

 

 

 

           FORMULAR C5            

                               LISTA 

                    cuprinzând cantităţile de lucrări 

    Obiectul .............................................. 

    Categoria de lucrări .......................... 
 ┌─┬──────────────┬─┬──────┬─────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ 
 │N│ Capitol de   │U│Canti-│Preţul unitar│Mate- │Mano-  │Utilaj│Tran-  │Total │ 

 │r│   lucrări    │/│tatea │a) materiale │rial  │pera   │      │sport  │(3x4) │ 

 │ │              │M│      │b) manopera  │[3x4a]│[3x4b] │[3x4c]│[3x4d] │ sau  │ 

 │c│              │ │      │c) utilaj    │      │       │      │       │(5+6+ │ 

 │r│              │ │      │d) transport │      │       │      │       │7+8)  │ 

 │t│              │ │      ├─────────────┤      │       │      │       │      │ 

 │ │              │ │      │Total        │      │       │      │       │      │ 

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

 │ │              │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │              │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

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

 │  SECŢIUNEA TEHNICA      │               SECŢIUNEA FINANCIARĂ               │ 

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

 │0│     1        │2│  3   │      4      │  5   │   6   │  7   │   8   │  9   │ 

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

 │1│Capitol de    │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │lucrare       │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │1.1.Subcapitol│ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │1.2.Subcapitol│ │      │             │      │       │      │       │      │ 

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

 │2│Capitol de    │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │lucrare       │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │2.1.Subcapitol│ │      │             │      │       │      │       │      │ 

 │ │2.2.Subcapitol│ │      │             │      │       │      │       │      │ 

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

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

 │ │              │ │      │             │      │       │      │       │      │ 

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

 │Cheltuieli directe:                    │  M   │   m   │  U   │   t   │  T   │ 

 │                                       │      │       │      │       │      │ 

 │                                       │      │       │      │       │      │ 

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

 │Alte cheltuieli directe:               │      │       │      │       │      │ 

 │- CAS:                                 │      │       │      │       │      │ 

 │- şomaj:                               │      │       │      │       │      │ 

 │- sănătate:                            │      │       │      │       │      │ 

 │- fond de risc:                        │      │       │      │       │      │ 

 │- alte cheltuieli conform prevederilor │      │       │      │       │      │ 

 │  legale, nominalizate:                │      │       │      │       │      │ 

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

 │ TOTAL CHELTUIELI DIRECTE              │ M(0) │ m(0)  │ U(0) │  t(0) │ T(0) │ 

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

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

 │    Profil = (T(0) + I(0) x %                                        │P(0)  │ 

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

 │    TOTAL GENERAL:                                                   │V(0)= │ 

 │                                                                     │T(0)+ │ 

 │                                                                     │P(0)  │ 
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 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘ 

                                         

                                              Ofertant, 

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

                                       (semnatura autorizata) 

     

 

 

 

 

 

FORMULARUL C6 

 

 

LISTA 

cuprinzand consumurile de resurse materiale 
1)

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei 

materiale 
U.M. 

Consumurile 

cuprinse in 

oferta 

Pretul unitar 

(exclusiv 

T.V.A.) 

-  lei - 

Valoarea 

(exclusiv T.V.A.) 

- lei - 

(col. 3 x col. 4) 

Furnizorul 
Greutatea 

(tone) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. .............. .......... .............. .............. .............. .............. .............. 

2. .............. .......... .............. .............. .............. .............. .............. 

3. .............. .......... .............. .............. .............. .............. .............. 

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

  Resurse 

nenominalizate (cel 

mult 20 % din 

valoarea totala a 

resurselor materiale) 

- -   .............. - ............. 

TOTAL  ΣM: 
lei:       

euro:       

 

 

 

 

 

Ofertant,  

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

(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL C7 

 

 

LISTA 

cuprinzand consumurile cu mana de lucru 
1)

 

 

Nr. crt. Denumirea meseriei 

Consumurile 

(om/ore) cu manopera 

directa 

Tariful mediu- lei/ora 

- 

Valoarea (exclusiv 

T.V.A.) 

-  lei - 

(col. 2 x col. 3) 

Procentul 
2)

 

0 1 2 3 4 5 

1. ................ ................ ................ ................ - 

2. ................ ................ ................ ................ - 

3. ................ ................ ................ ................ - 

... ................ ................ ................ ................ - 

               Total Σm  Lei: ........... 
................ 

euro: ............ 

 

 

 

 

Ofertant,  

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

(semnatura autorizata) 
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                            FORMULARUL C8 

 

LISTA 

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii 
1)

 

 

Nr. crt. 
Denumirea utilajului de 

constructii 

Consumurile 

- ore de functionare - 

Tariful orar 

- lei/ora de functionare - 

Valoarea (exclusiv 

T.V.A.) 

- lei - 

(col. 2 x col. 3) 

0 1 2 3 4 

1. .................. .................. .................. .................. 

2. .................. .................. .................. .................. 

3. .................. .................. .................. .................. 

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

                lei: ........ 

                TOTAL  ΣU : euro: .......... 

 

 

 

 

Ofertant,  

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

(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL C9 

 

LISTA 

cuprinzand consumurile privind transporturile 
1)

 

 

Nr. 

crt. 

  

Tipul de transport 

  

Elementele rezultate din analiza lucrarilor ce 

urmeaza sa fie executate 
Tariful unitar 

- lei/t x km - 

  

Valoarea 

(exclusiv T.V.A.) 

- lei - 

  
tone 

transportate 

km 

parcursi 

ore de 

functionare 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Transport auto (total), 

din care, pe categorii: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. ......................           

1.2. ......................           

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

2. Transport pe cale ferata 

(total), din care, pe categorii: 
          

2.1. ......................           

2.2. ......................           

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

3. Alte transporturi (total)           

`           TOTAL Σt : 

  
lei: ........ 

euro: .......... 

 

 

 

 

Ofertant,  

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

(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL C10 

 

FISA TEHNICA Nr . ......................................................................... 

(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C10) 

 

Utilajul, echipamentul tehnologic:.........................................................  

          (denumirea) 

 

Nr. crt. 
Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Corespondenta propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

Producator 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici si functionali 

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

2. Specificatii de performanta si conditii privind 

siguranta in exploatare 

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

    

3. Conditii privind conformitatea cu standarde 

relevante 

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

    

4. Conditii de garantie si postgarantie 

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

5. Alte conditii cu caracter tehnic 

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

 

 

 

 

 Ofertant  

………………………. 

(semnatura autorizata)  
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                                          Anexa nr.65 

  Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

ÎMPUTERNICIRE 

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

……………………………………………………………………………………………, înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentată 

legal prin ………………………………………………, în calitate de 

………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe 

………………………………………………, specimen de semnatura...............................  domiciliat în 

……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. 

………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, 

având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achizitii 

……………………, organizată de SC............................................, in data de ............,ora......în scopul 

atribuirii contractului 

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

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care rezulta de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 

procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 

şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 

privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

    Data Denumirea mandantului 

 

…………… S.C. ………………………………… 

                                                 reprezentată legal prin 

                                                 ___________________________ 

                                                                                                                                                 (Nume, prenume) 

___________________________ 

                                                                                                                                                          (Funcţie  

___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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                                     Anexa nr.66 
DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  

   I. Date de identificare a întreprinderii  

   Denumirea întreprinderii 

   …………………………………………………………………………………………………… 

   Adresa sediului social 

   …………………………………………………………………………………………………… 

   Cod unic de înregistrare 

   …………………………………………………………………………………………………… 

   Numele şi funcţia 

   …………………………………………………………………………………………………… 

           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

   II. Tipul întreprinderii  

 Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia 

economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2. 

   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 

conform anexei nr.7.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 

   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 

anexei nr.7.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.   

 

   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
1
  

    Exerciţiul financiar de referinţă
2 

Numărul mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 
Active totale (mii lei/mii Euro) 

   

   

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări 

care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere 

mică, mijlocie sau mare). 

 Nu 

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

Semnătura ..................................................................................... 

                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

Data întocmirii ....................................                                Nume, prenume.................................... 

Semnătura ..........................................                                 Funcţie..................................………… 

    ___________  

   
1
 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 

27/2006.  

   
2
 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt 

cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau 

asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de 

afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
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Anexa nr. 45– 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 ) 
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                                      Anexa nr.71 
  

                 BANCA 

    ___________________ 

               (denumirea) 

 

 

 

               SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

 

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 prevăzute 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 părţile 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) 
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                                                                                                                                               Anexa nr.13 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
 
DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 

DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A 
CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 De asemenea, declar ca informatiile 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 financiar 
 (denumirea si adresa autorităţii contractante) 

în legatură cu activitatea noastra. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. 
               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

                   
       Operator economic, 
                                        
                  ………… ………………. 
                                                                               
                    (semnatura autorizată ) 
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LISTA 
 

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 
 
 
 
 

Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate Forma de deţinere 

Proprietate În chirie 

1.      

2.      

 
 
      
  
                   
   Operator economic, 
                                        
       …….........………………. 
                                                                               
             (semnatura autorizată ) 
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                                                                                                                                                  Anexa nr.14 
OPERATOR ECONOMIC                                                                          
…………………………… 

 
 
 
 

DECLARAŢIE 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 

   

 
 
    Data completării ...................... 

             Operator economic, 
                ………… ………………. 
                    (semnatura autorizată ) 
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Anexa nr. 19 - Angajament Terţ 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) 
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Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea 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. 
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Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) 

din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a 

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi 

profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului 

de operatori economici). 

 

Data completării,       Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 
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Formularul C2                         

 

                                                                                                                              

                                              Centralizatorul financiar al obiectelor                                                                                     

                                              ---------------------------------------                                                                                     

                                                                                                                                                                          

                                              Lucrarea: …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                          

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------| 

  | Nr.Crt.|          G r u p a   d e   o b i e c t e                   | Valoare   | din care: |                                din care:                              | 

  |        |          D e n u m i r e   o b i e c t                     |(exclusiv  |   C + M   |-----------------------------------------------------------------------| 

  |        |                                                            |    TVA )  |           |     Contractantul     |        Asociati       |    Subcontractanti    | 

  |        |                                                            |-  RON  -  |           |       conducator      |                       |                       | 

  |        |                                                            |           |           |   (lider asociatie    |                       |                       | 

  |        |                                                            |           |           |-----------------------------------------------------------------------| 

  |        |                                                            |           |           |   Total   |    C+M    |   Total   |    C+M    |   Total   |    C+M    | 

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

  |   0    |                             1                              |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     | 

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

  |   1.   | Investitia (lucrarea) de baza                              |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |   1.001|         1                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |   2    | Organizare de santier   1.00%                              |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |        | Total Valoare ( exclusiv TVA )   RON                       |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |        |                                  Euro                      |           |           |( 1 Euro =……………………… Lei la ………………….)           |           |           | 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |        | Taxa pe valoarea adaugata       - RON -                    |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

  |        |                                                            |           |           |           |      Procent:   0%    |           |           |           | 

  |        | TOTAL ( inclusiv TVA )          - RON -                    |           |           |           |           |       0.00|       0.00|           |           | 

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           | 

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 

                                                                                                                                                                          

                                                                        Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA                                                              

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                     Proiectant                                                                                 Ofertant
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Anexa 74 
 

      OFERTANT 

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

(denumirea) 

Certificam exactitatea datelor 

D.G.F.P. ................. 

(sau organ similar) 

 

INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ 

 

A. Elemente privind evolutia bonitatii financiare: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea Simbolul U.M. 

Indicatori de bonitate calculaţi: 

-    conform bilanţurilor contabile anuale şi/sau 

- conform formularelor de raportare semestriale, 

la  data de: 

31.12………. 31.12……. 31.12…….  

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

1.  Lichiditatea globală Lg %     

2.  Solvabilitatea 

patrimonială 
Sp 

%     

3.  Rata profitului brut Rpn %     

4.  Viteza de rotaţie a 

fondului de rulment 
Vr 

cicluri  

an 

    

 

       

B. Elemente privind capacitatea financiara a ofertantului  (din bilanţul ultimului an încheiat sau din 

formularul de raportare semestrială, respectiv confirmări de la bănci) 

l.TOTAL GENERAL ACTIV  - lei ................................................... 

                                                   -EUR    ..................................................,   din care: 

l.l.-Active circulante – TOTAL:   - lei .................................................... 

                                                                    -EUR     ................................................... 

2.TOTAL GENERAL PASIV - lei ...................................................... 

                                                  -EUR    ......................................................, din care: 

          2.1. - Obligaţii - TOTAL:             - lei. ........................................................ 

                                                                 -EUR      ......................................................... 

3.Fond de rulment (rd.l.l.-rd.2.1.) TOTAL:  - lei ............................................ 

                                                                        -EUR    ............................................ 

 4.Depozite bancare - TOTAL: - lei .......................................... 

                                                  -EUR     .......................................... 

 5. Linie de credite deschise - TOTAL: - lei ...........................................  

         -EUR ........................................                                                                                                       
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 6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: - lei ......................................... 

 -EUR     ......................................... 

7. Venituri din exploatare -TOTAL: - lei ................................................ 

 -EUR    ................................................ 

8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment (Vr) ......................... 

 

C. Capacitatea financiară a ofertantului calculată pentru ……………………………. 

 

 - lei ................................ 

 - EUR    ................................ 

 

                                                                                                              OFERTANT 

(Semnătura) 

 

 

L.S. 

Notă: - Valorile se exprimă în mii lei şi în echivalent EUR. 

 - Pentru poziţiile B.4 şi B.5 se anexează confirmări de la bănci. 
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                    Anexa 75 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 

EXPERIENTA SIMILARA*1) 

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

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

|_| contractant asociat 

|_| subcontractant 

 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro*2) 

contractul 

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

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

 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 

___________________________. 

 

6. Durata de executie a lucrarii(luni) 

a) contractata – termen PIF: _______ 

b) efectiv realizata – PIF: __________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale 

incheiate cu beneficiarul: _____________________________. 

 

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________. 

 

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______ 

 

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod 

special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in 

contract: _____________________________. 

Candidat/ofertant, 

(semnatura autorizata) 
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Anexa 75 A 

   

    OFERTANT 

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

(denumire/nume) 

 

 

 

Lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani 

 
Denumire contract 

şi data de referinţă 

(data  de valabilitate a preţurilor) 

Beneficiar Locul 

execuţiei 

Valoare 

contract
1
 

Valoare rămasă 

în echivalent EUR2 

Perioada de 

execuţie 

Modul de îndeplinire a 

contractului 

0 1 2 3 4 5 6 

       

       

       

       

       

       

TOTAL x x x   x 

       

OFERTANT 

 (semnătură autorizată) 

Nota: 
1 

  Se exprimă în moneda în care a fost încheiat contractul, în preţuri ferme; 
2
  Echivalarea se face la data de referinţă. Pentru contracte încheiate în România se utilizează cursul de 

schimb al BNR. Pentru contracte încheiate în alte ţări se utilizează cursul de schimb al băncii ofertantului. 
3
   Actualizarea ROL/EUR se face corespunzător cursului mediu al pieţei valutare din data de 

________________ 
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ANEXA 77 
                      

 

       DEVIZ GENERAL 

       privind cheltuielile necesare realizării .............*) 

 

    În mii lei/mii euro la cursul ....... lei/euro din data de ........ 

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

┐ 

│Nr. │                                          │ Valoare   │     │ Valoare     

│crt.│ Denumirea capitolelor şi subcapitolelor  │ (fără     │ TVA │(inclusiv    

│    │                de cheltuieli             │  TVA)     │     │   TVA)      

│    │                                          │ Mii  │Mii │ Mii │ Mii │ Mii   

│    │                                          │ lei  │euro│ lei │ lei │ eur   

 ────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──── 

│ 1  │                     2                    │   3  │  4 │  5  │  6  │   7   

├────┴──────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──── 

│ CAPITOLUL 1                                                                   

│ Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                           

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──── 

│1.1 │Obţinerea terenului                       │      │    │     │     │       

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

│1.2 │Amenajarea terenului                      │      │    │     │     │       

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

│1.3 │Amenajări pentru protecţia mediului       │      │    │     │     │       

│    │şi aducere la starea iniţială             │      │    │     │     │       

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

│TOTAL CAPITOL 1                                │      │    │     │     │       

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──── 

│ CAPITOLUL 2                                                                   

│ Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului               

├───────────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──── 

│TOTAL CAPITOL 2                                │      │    │     │     │       

---------------------------------───────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──── 

│ CAPITOLUL 3                                                                   

│ Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                             

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬─── 

│3.1 │Studii de teren                           │      │    │     │     │       

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

│3.2 │Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri  │      │    │     │     │       

│    │şi autorizaţii                            │      │    │     │     │       

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

│3.3 │Proiectare şi inginerie                   │      │    │     │     │       

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

│3.4 │Organizarea procedurilor de achiziţie     │      │    │     │     │       

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

│3.5 │Consultanţă                               │      │    │     │     │       

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

│3.6 │Asistenţă tehnică                         │      │    │     │     │       

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

│TOTAL CAPITOL 3                                │      │    │     │     │       

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──── 
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│ CAPITOLUL 4                                                                   

│ Cheltuieli pentru investiţia de bază                                          

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──── 

│4.1 │Construcţii şi instalaţii                 │      │    │     │     │       

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

│4.2 │Montaj utilaj tehnologic                  │      │    │     │     │       

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

│4.3 │Utilaje, echipamente tehnologice şi       │      │    │     │     │       

│    │funcţionale cu montaj                     │      │    │     │     │      

---──┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──── 

│4.4 │Utilaje fără montaj şi echipamente de     │      │    │     │     │       

│    │transport                                 │      │    │     │     │      

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

│4.5 │Dotări                                    │      │    │     │     │       

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

│4.6 │Active necorporale                        │      │    │     │     │       

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

│TOTAL CAPITOL 4                                │      │    │     │     │       

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──── 

│ CAPITOLUL 5                                                                   

│ Alte cheltuieli                                                               

├───┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──── 

│5.1 │Organizare de şantier                     │      │    │     │     │       

│    │5.1.1. Lucrări de construcţii             │      │    │     │     │       

│    │5.1.2. Cheltuieli conexe organizării      │      │    │     │     │       

│    │       şantierului                        │      │    │     │     │       

-────┼──────────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼─── 

│5.2 │Comisioane, taxe, cote legale, costul     │      │    │     │     │       

│    │creditului                                │      │    │     │     │       

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

│5.3 │Cheltuieli diverse şi neprevăzute         │      │    │     │     │       

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

│TOTAL CAPITOL 5                                │      │    │     │     │       

├───────────────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──── 

│ CAPITOLUL 6                                                                   

│ Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar         

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────┬─────┬──── 

│6.1 │Pregătirea personalului de exploatare     │      │    │     │     │       

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

│6.2 │Probe tehnologice şi teste                │      │    │     │     │       

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

│TOTAL CAPITOL 6                                │      │    │     │     │       

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

│TOTAL GENERAL                                  │      │    │     │     │       

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

│ Din care C + M                                │      │    │     │     │       

----------------------------------------------------------------------------- 

   *) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie/lucrărilor de 

intervenţie. 

*ST* 

 

    NOTĂ: 
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    În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii 

existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru 

prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau 

calamităţi naturale valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în 

devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât 

şi în euro. 
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Anexa 78                                                           FORMULARUL C11 
 

                              LISTA 

cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările 

________________________________________________________________________________ 

Nr.                    Preţul  Valoarea (exclusiv Furnizorul      Fişa tehnică 

crt.  Denumirea  U.M.  unitar     T.V.A.)         (denumire,         atasata  

-lei/UM- (col. 3 x col. 4)   adresă, 

                             telefon,                            

                                                    fax) 

________________________________________________________________________________ 

 0        1       2      3            4               5               6 

________________________________________________________________________________ 

 1. Obiect 01 

    a) .........                                             Fişa tehnică nr. .. 

    b) .........                                             Fişa tehnică nr. .. 

    .. .........                                             Fişa tehnică nr. .. 

 2. Obiect ..... 

    a) .........                                             Fişa tehnică nr. .. 

    b) .........                                             ................... 

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

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

________________________________________________________________________________ 

                         mii lei: 

    TOTAL P:           __________________________ 

                         euro: 

_________________________________________________ 

 

                                                        Ofertant, 

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

                                                 (semnătura autorizată) 
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SECTIUNEA IV 

 
 

Contract de executie lucrari - propunere 
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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI  

 

nr. ............data .............2010  
 
   

         În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare,  

s-a încheiat prezentul contract de executie de lucrari,  

între :  

1. PARTI CONTRACTANTE : 

1.1 Autoritatea contractanta : 

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

.........................................................................., cu sediul in .............................., Str. .................., nr. ....., cod postal ................., 

jud...................., Telefon :  ......................., Fax : ........................, număr de înmatriculare la Oficiu l National al Registrului 

Comertului : .............................................., codul fiscal : RO ...................., cont :............................................................ ..............., 

cont deschis la Banca :..............................................., reprezentată prin ........................ ..................................................................,  

în calitate de achizitor, pe de o parte 

    şi  

1.2 Executantul : ....................................................., cu sediul in :.................................., Str. ..................., Nr. ....., jud. ........., cod 

postal :.............,  tel : .................,fax : ...................., număr de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului : 

.........................., codul fiscal : ......................, cont :.........................................................................................., deschis la banca 

........................................................................, reprezentată prin................................................., funcţia…….............................., în 

calitate de executant, pe de altă parte a intervenit prezentul contract. 

 

2. OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI 

2.1 Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa întretina (în perioada de garantie) lucrarea:  

”Alimentare cu energie electrica releu radio Tv Varatec in comuna Baiut, jud. 

Maramures” 
în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

 

2.2. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pentru indeplinirea contractului pretul de ……………………..lei, la care se 

adauga………………..lei  TVA, în contul ……………………………………………. deschis la .......................................... 

……………………………………….  

3. DURATA CONTRACTULUI SI DURATA DE EXECUTIE 

3.1.Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea asa cum este prevazut în graficul de executie, în decurs de …….luni 

de la data semnarii procesului verbal de predare amplasament liber de sarcini. 

3.2. Valabilitatea contractului decurge de la data semnarii lui, pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala. 

 

4.  APLICABILITATE 

4.1.Contractul de executie intra în vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti. 

 

5. DEFINITII 

5.1. - În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, încheiat între o autoritate contractanta, în calitate de 

achizitor, si un executant de lucrari, în calitate de executant; 

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

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea integrala si 

corespunzatoare a tuturor  obligatiilor sale asumate prin contract; 
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d) durata contractului – durata care decurge de la data semnarii contractului pana la data incheierii procesului verbal de receptie 

finala. 

e)durata de executie – durata de realizare a lucrarilor, conform graficului de executie acceptat de achizitor, care decurge din 

momentul punerii la dispozitie de catre acesta a amplasamentului liber de orice sarcini. 

f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica; 

g) amplasamentul lucrarii - locul în care executantul executa lucrarea; 

h) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi 

prevazut în momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca 

urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia 

dintre parti. 

i) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI                        

6.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.  

6.2. - Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca facând parte din prezentul contract: 

a) propunerea tehnica si propunerea financiara,  

b) caietul de sarcini (specificatiile tehnice); 

c) plansele (partea desenata a proiectului tehnic); 

d) grafic de executie detaliat; 

e) grafic de facturare lunar corelat cu graficul de executie; 

f) programul calitatii care concretizeaza sistemul de asigurare a sistemului de asigurare si conducere a calitatii la particularitatile 

lucrarii; 

g) listele cu cantitatile de lucrari si de utilaje (devizele-oferta si centralizatoarele financiare ale categoriilor de lucrari si 

obiectelor); 

h) acte aditionale. 

i) alte anexe la contract. 

Se considera ca documentele de mai sus se completeaza reciproc, iar în caz de ambiguitate sau diferente între ele, au prioritate în 

ordinea enumerarii. 

 

7.  STANDARDE 

7.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta în contract, va 

corespunde reglementarilor tehnice în vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de 

utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate în contract. 

(2) La lucrarile la care se fac încercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se înscriu în tolerantele admise prin 

reglementarile tehnice în vigoare. 

 

8.  CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 

8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea 

contractului; 

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât 

acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale. 

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde 

numai asupra acelor informatii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca: 

a) informatia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau 

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 

c) partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvaluie informatia. 
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9.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 

9.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul împotriva oricaror: 

a) reclamatii si actiuni în justitie ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori în legatura cu executia lucrarilor 

sau încorporate în acestea; si 

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de încalcare rezulta din 

respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de catre achizitor. 

 

10.  PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL 

10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe 

amplasamentul lucrarii sunt considerate, în relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului. 

10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu 

îndeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, iar imediat dupa descoperirea si înainte de îndepartarea lor, 

de a înstiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind îndepartarea 

acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 

consultare, partile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului. 

10.3. - Achizitorul are obligatia, de îndata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 10.1, de a 

înstiinta în acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice. 

 

11.  GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 

11.1. (1) - Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în termen de  maxim 10 zile lucratoare 

de la data semnarii contractului. 

         (2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare în termen de 3 zile lucratoare de la constituirea garantiei 

de buna executie. 

         (3) In maxim …….zile lucratoare, dupa ce executantul a facut dovada  constituirii garantiei de buna executie în una din 

formele prevazute la art. 11.2, partile contractante vor semna procesul verbal de predare amplasament liber de sarcini. 

11.2 - Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la 5 %  din  pretul final al contractului fara TVA. 

Garanţia de bună execuţie se constituie :  

 - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale . Executantul are obligatia de a constitui garantia de 

buna executie a contractului prin retineri successive din sumele datorate pentru facturi partiale. 

Executantul are obligatia de a deschide un cont de garantii la dispozitia Achizitorului, la o banca agreata de ambele parti. Suma 

initiala care se depune de catre Executant, conform art. 11.1 alin. (1), in contul astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului 

fara TVA. 

Pe parcursul indeplinirii contractului Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont, prin retineri successive din sumele datorate 

Executantului, pana la concurenta sumei ce reprezinta 5 %  specificat la pct.11.2. din valoarea contractului. 

Executantul va comunica achizitorului banca si numarul contului deschis pentru depunerea garantiei, cont care este la dispozitia 

achizitorului. 

11.3. Executantul va transmite in termenul specificat la pct.11.1.(1) dovada constituirii garantiei de buna executie. 

11.4. Autoritatea contractanta  va restitui executantului 70 % din garantia de buna executie în termen de 14 zile de la semnarea 

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, în cazul în care în acesta  nu sunt înscrise remedieri si completari  de 

efectuat în sarcina executantului, iar riscul pentru vicii ascunse este minim. Restul de 30% din garantia de buna executie 

constituita ramâne în cont, la dispozitia autoritatii contractante, pâna la receptia finala, când se va restitui pe baza procesului 

verbal de receptie finala. 

11.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca executantul 

nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie 

achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodata obligatiile care nu au  fost respectate. 
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12.  RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI 

12.1. – (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si 

promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevazute în 

contract. 

           (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, 

echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, în masura în care 

necesitatea asigurarii acestora este prevazuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

           (3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea 

descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 

12.2. - Executantul are obligatia de a anexa contractului graficul de executie detaliat si graficul de facturare lunar corelat cu 

graficul de executie.  

12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe 

santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea în 

constructii. 

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta în vederea consultarii de catre 

Inspectia de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de 

achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Daca totusi contractul 

prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru 

acea parte a lucrarilor. 

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de 

masuratori (atasamentele) si, dupa caz, în situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe 

care executantul trebuie sa le întocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 

12.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului în orice problema mentionata sau 

nementionata în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt 

nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii în scris, fara ca obiectiile respective sa îl absolve de obligatia de 

a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati în executie care genereaza 

costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea 

tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilitatii 

respective. 

(2) În cazul în care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare în pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti 

a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei în care eroarea 

respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant 

executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 

12.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia: 

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul 

(atâta timp cât acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) în 

starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a întretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, îngradire, alarma si paza, în cazul în 

care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, în scopul protejarii lucrarilor sau 

al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si în afara santierului si pentru a evita orice paguba sau 

neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele 

sale de lucru. 

12.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea în buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care 

urmeaza sa fie puse în opera de la data primirii ordinului de începere a lucrarii pâna la data semnarii procesului-verbal de receptie 

a acesteia. 



 

Direcţia Radiocomunicatii Cluj:     Tel: +40264402107                      Sediul Central:                          Tel:+40315003001                     Nr.Reg.Com: J12/701/1999  

Str.Fagului nr.2                                        +40264414146                    Şos. Olteniţei nr.103                        +40213073001                     CUI: 11865725 

Cluj-Napoca 400483                                +40364502181                    Sector 4                                    Fax:+40213073013                      
Jud. Cluj, România                           Fax:+40264402180                     Bucureşti 041303                             +40213149798                  Capital Social subscris şi vărsat: 

                                                                  +40264402148                    România                                    www.radiocom.ro                       148,101,545.76 lei 

 

 

12.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia, în masura permisa de 

respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate în  

posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despagubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor 

si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care 

responsabilitatea revine executantului. 

12.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe  

traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii 

sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza încarcaturile,  

în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a 

altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, în masura în care este posibil, astfel încât sa nu produca deteriorari sau 

distrugeri ale drumurilor si podurilor respective 

(2) În cazul în care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, prevederile alin. (1) vor fi 

interpretate în maniera în care prin "drum" se întelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 

prin "vehicul" se întelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinta. 

(3) În cazul în care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul 

santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a 

despagubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute în contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau 

îmbunatatirea, în scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri 

sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. 

12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia: 

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe santier; 

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

c) de a aduna si de a îndeparta de pe santier darâmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pâna la sfârsitul perioadei de garantie numai acele materiale, echipamente, 

instalatii sau lucrari provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 

12.11 - Executantul raspunde potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 24 

de luni de la receptia lucrarii si dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii 

de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

12.12 – Executantul are obligatia de a se asigura că pe toată durata de executie a lucrării, precum si pe perioada de garantiei de 

executie să fie atestat ANRE conform cerintelor din documentatie. 

 

13.  RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI 

13.1. -  Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele: 

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina; 

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

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

executantului. 

13.3. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, 

precum si de dispozitiile si livrarile sale. 

 

14.  INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR 

14.1. -  (1)   Executantul are obligatia de a  începe lucrarile dupa semnarea procesului verbal de predare amplasament din partea 

autoritatii contractante ,conform oferta. Procesul verbal de predare amplasament devine anexa la contract dupa semnarea acestuia 

de catre partile implicate. 
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(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului ( daca este cazul) data începerii efective a lucrarilor. 

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie detaliat si sa fie terminate la data stabilita. Datele 

intermediare prevazute în graficele de executie se considera date contractuale, nerespectarea  lor poate determina aplicarea de 

penalitati conform art.23. 

(2) Daca este cazul si numai cu acceptul achizitorului, executantul poate revizui/actualiza graficul de executie, respectiv graficul 

de facturare cu respectarea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficele revizuite constituindu-se ca anexe la 

contract.. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu îsi îndeplineste îndatoririle 

prevazute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este îndreptatit sa îi fixeze executantului un termen pâna la care activitatea sa intre în 

normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu 

specificatiile cuprinse în anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea 

reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si 

a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice testate potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite si  oriunde 

îsi desfasoara activitatile legate de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta în documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite 

la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise în 

anexa/anexele la contract. 

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea 

lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente revine executantului care va elibera  buletine de 

verificare în acest sens. 

 (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în opera vor fi suportate de 

executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu 

prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a 

fi examinate si masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte 

sau aceste parti din lucrare, daca este cazul. 

(4) În cazul în care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de 

executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar în caz contrar, de catre executant. 

 

15.  INTIRZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR 

15.1. - În cazul în care: 

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau 

c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin încalcarea contractului de catre acesta îl 

îndreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin 

consultare, partile vor stabili: 

(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

15.2. - Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul 

executiei, daca achizitorul nu plateste în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut în clauza 18.1; în acest 

caz va notifica în scris, cu cel putin 14 zile inainte, acest fapt achizitorului. 

 

16.  FINALIZAREA LUCRARILOR 

16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat într-un termen stabilit prin 

graficul de executie, trebuie finalizat în termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data începerii lucrarilor. 
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16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica în scris achizitorului ca sunt îndeplinite conditiile de 

receptie, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie. 

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia daca sunt intrunite 

conditiile pentru a convoca comisia de receptie. În cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate 

executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor 

si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 

16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu 

documentatia de executie si cu reglementarile în vigoare. În functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau 

de a respinge receptia. 

16.4. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional. 

 

17.  PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR 

17.1. - Perioada de garantie pentru  lucrarile de constructii - montaj este de 24 luni începând cu data terminarii lucrarilor. Pentru 

echipamente, materiale si utilaje tehnologice cu montaj conditiile de garantie sunt cele precizate de producator. Perioada de 

garantie începe cu data Procesului Verbal de  receptie efectuat la terminarea lucrarilor, semnat fara observatii, si se termina cu 

data receptiei finale. 

17.2. - (1) În perioada de garantie executantul are obligatia, în urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de 

modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor  

contractuale. 

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt 

necesare ca urmare a: 

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau  

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari; sau 

c) neglijentei sau neîndeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care îi revin în baza 

contractului. 

(3) În cazul în care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform 

prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare. 

17.3. - În cazul în care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este îndreptatit sa angajeze si 

sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la 

executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

18.  MODALITATI DE PLATA 

18. 1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plati în termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la achizitor prin ordin de 

plata. 

18.2. - Nu se acorda avans. 

18.3. – Platile trebuie sa fie facute conform contractului, la valoarea lucrarilor executate conform graficului de executie. 

18.4. -  (1) Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, întocmita astfel încât sa 

asigure o verificare rapida si sigura a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii 

facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevazute în contract 

sau ca urmare a unor prevederi legal. 

(2) Decontarea lucrarilor executate se face utilizând preturile unitare din devizele ofertã . Situatiile de lucrari se predau 

direct dirigintelui de santier, sub semnatura. Ele se vor confirma si transmite executantului  în termen de 5 zile. Facturile 

corespunzatoare, aferente situatiilor de lucrari, se depun la registratura de la sediul beneficiarului lucrarii, cel mai tarziu pana in 

data de 24 a lunii de decontare.  

18.5. - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie. 

Procesele-verbale de receptie finala pot fi întocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic 

si functional. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 

 

19.  ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

19.1. – Pretul contractului pentru lucrarile executate este cel declarat în oferta financiara, anexa la contract. 

19.2. -  Pretul contractului nu se actualizeaza  

 

20. ASIGURARI 
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20.1. - (1) Executantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar 

putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si 

reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte 

persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din 

capitolul "Cheltuieli indirecte". 

 (3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori I se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele 

pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va 

solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata  

primelor curente (actualizate). 

5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, în privinta 

 sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor 

sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 

 

21.  AMENDAMENTE 

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului  

prin act aditional numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au 

putut fi prevazute la data încheierii contractului. 

 

22.  SUBCONTRACTANTI 

22.1. - Executantul are obligatia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnati, în aceleasi conditii în care el a semnat 

contractul cu achizitorul. 

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii 

desemnati. 

(2) Lista subcontractantilor cuprinzând datele de recunoastere a acestora, precum si contractele încheiate cu acestia se constituie 

în anexe la contract. 

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care îndeplineste contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul în care îndeplineste partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu îndeplinesc partea lor din contract. 

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea 

subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului. 

 

23.  PENALITATI, DAUNE - INTERESE 

23.1 - În cazul în care din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa îsi îndeplineasca obligatiile asumate prin 

contract,achizitorul are dreptul de a factura ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05% pe zi întârziere, din pretul contractului. 

Penalitatile  curg de la data la care executantul trebuia sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract si pâna la îndeplinirea 

efectiva a obligatiilor, fara a depasi suma pentru care se calculeaza. 

23.2.-Achizitorul poate factura penalitati pe parcursul derularii contractului, in cazul nerespectarii termenelor intermediare 

prevazute in graficul de executie si  graficului de facturare. 

23.3 - În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 28 de zile de la data expirarii perioadei prevazute la clauza 

18.1., acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05% pe zi întârziere din suma facturata si neplatita, 

pâna la îndeplinirea efectiva a obligatiei, fara a depasi valoarea pentru care se calculeaza.Penalitatile se vor achita pe baza facturii 

emise de executant. 

23.4. - Despagubirile reprezinta orice cheltuiala suplimentara dovedita, determinata de nerespectarea clauzelor contractuale, si se 

calculeaza de partea care le invoca." 

 

24.  REZILIEREA CONTRACTULUI 

24.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere 

rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese. 

24.2. – Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari, in urmatoarele situatii: 

- în situatia neexecutarii obligatiilor contractuale, contractul desfiintandu-se de plin drept fara punerea in intarziere a 

 

 executantului  

-la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 
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24.3. - În cazul prevazut la clauza 24.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 

contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

25.  CESIUNEA 

25.1. - Executantul se obliga sa nu transfere total sau partial drepturile si/sau obligatiile asumate prin prezentul contract, fara sa 

incheie în prealabil un Act aditional in acest sens, cu achizitorul. 

25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin 

contract. 

 

26.  FORTA MAJORA 

26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada 

în care actioneaza aceasta. 

26.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se 

cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia. 

26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod complet, 

producerea acesteia si de a lua orice masuri care îi stau la dispozitie, în vederea limitarii consecintelor. 

26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa 

notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-

interese. 

 

27.  SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

27.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, orice neîntelegere sau disputa care se 

poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului. 

27.2. - Daca in termen de  15 zile, achizitorul si executantul nu reusesc sa o rezolve în mod amiabil divergenta contractuala, se vor 

adresa instantelor judecatoresti competente. 

 

28.   LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 

28.1. - Limba care guverneaza contractul este limba româna. 

 

29.  COMUNICARI 

29.1. - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. 

29.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii în  

scris a primirii comunicarii. 

 

30.  LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 

30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

31. CONDITII SUPLIMENTARE DE CONTRACTARE 

A. Executantul va preda toate materialele recuperabile la gestionarul instalatiilor 

B. Deseurile inutilizabile si resturi materiale rezultate pe parcursul executiei vor fi adunate prin grija executantului si predate unei 

societati de salubritate sau la groapa de gunoi stabilitata de unitatea teritorial-administrativa unde are loc lucrarea. 

 Prezentul contract s-a incheiat în doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant. 

 

Data si locul semnarii contractului: 

_____________________________ 

 

ACHIZITOR                                                                          EXECUTANT 


