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I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
Denumire: SOCIETATEA NAŢIONALA DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. 
Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 

041303 
Ţara: România 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU 
                    Ana – Maria IORTOMAN 

Telefon: 021 307 3029/021 307 3315 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro
          anamaria.iortoman@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-licitaţie.ro. 
Adresa autorităţii contractante: www.radiocom.ro

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

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

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

■ altele: Telecomunicaţii
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante 
           DA □         NU■ 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 2 decembrie 2010 ora limită: 16.00.                 
      Adresa: Şos.Olteniţei nr.103, sector 4, cod postal 041303, Bucureşti,  Romania. 
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări: 7 decembrie 2010 

I.c. CĂI DE ATAC 
Eventualele contestaţii se pot depune la: 
          - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
           - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.  
Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitate Bucuresti                             Cod poştal: 030084             Ţara: Romania 
E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 310.46.41 
Adresă internet:  www.cnsc.ro               Fax: 021 310.46.42 
Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti 
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 
Localitate: Bucuresti                                            Cod poştal: 050091        Ţara:Romania 
E-mail: infocabuc@just.ro                                   Telefon: 021 319.51.81 

 4

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
mailto:gina.tanasuica@radiocom.ro
http://www.radiocom.ro/
http://www.cnsc.ro/


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: 
   - surse atrase (credit obţinut anterior 
prin negociere cu publicarea prealabilă 
a unui anunţ de participare ) 

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

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract: Contract de lucrări de comunicaţii în vederea dezvoltării reţelei de 
transport şi acces la clienţi tip WIMAX şi servicii şi materiale conexe 

 
II. 1.2) Locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:in amplasamentele autoritatii contractante 
precizate in caietul de sarcini 

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

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

Cumpărare                □      
Leasing                     □        
Închiriere                   □  
Cumpărare în rate    □     
 

Categoria serviciului     
2A                             □    
2B                             □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării:   
 La nivel naţional - site-urile  SN 
Radiocomunicaţii 
                 
Cod  CPV: 45314000-1 
Cod CPV: 45223210-1 
Cod CPV: 79930000-2 

Principalul loc de livrare: 
 
 
 

Cod CPV: □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare:  
 
 
 
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:  
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:  
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru. 
   DA  □               NU □ 
II.1.6) Divizare pe loturi  
   Da □                NU ■ 
 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                     Unul sau mai multe □                           Toate loturile □  
  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate       DA □                                        NU ■ 
 

 5

http://www.cabuc.ro/


 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1 Achiziţia publică de lucrări de comunicaţii în vederea dezvoltării reţelei de transport şi 
acces la clienţi tip WIMAX şi servicii şi materiale conexe, pentru realizarea fizică a reţelelor 
naţionale IP/MPLS şi a celei de transport de distribuţie radio la nivel naţional care vor oferi 
servicii de banda largă atât segmentului business cât şi celui rezidenţial. 

 
Buget alocat pentru lucrari, servicii şi produse conexe= 15 433 200 lei 
Valoarea furniturilor puse la dispoziţie de catre autoritatea contractantă = 5 894 625 lei    
 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                         Da □                                                NU ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare 
la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  

 
 
       DA   □                                                  NU ■ 
       DA   □                                                  NU ■ 

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

Desfasurarea procedurii 
Procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se derulează în 
urmatoarele  etape distincte, respectiv: 
 
 1.etapa de preselecţie a candidaţilor, în care, operatorii economici interesaţi îşi depun 
candidatura în vederea participării la procedura de atribuire şi vor fi preselectati conform 
capitolului V.6 din Fisa de date, respectiv asa cum s-a precizat în anuntul de participare. 
Prin candidatură se înţeleg documentele de calificare şi selecţie depuse de un operator economic 
pentru demonstrarea situaţiei personale, capacităţii de exercitare a activităţii profesionale, 
situaţiei economice şi financiare, capacităţii tehnice şi profesionale, în vederea obţinerii 
invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară, în cadrul etapei de negociere, a ofertei 
preliminare.  
Prin urmare, operatorii economici au obligaţia de a depune la data, ora şi locul stabilit pentru 
depunerea candidaturilor, documentele solicitate la punctele V.1) – V.5) de mai jos. Operatorii 
economici care depun aceste documente vor dobândi calitatea de candidat în cadrul procedurii 
de atribuire.  
2. etapa de negociere, în care operatorii economici preselectaţi vor derula negocieri cu 
autoritatea contractantă privind aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract. 
Etapa de negociere se va derula numai cu acei candidaţi calificaţi şi care au fost preselectaţi de 
autoritatea contractantă în conformitate cu metodologia prevăzută la punctul V.6.), scop în care, 
candidaţii respectivi, vor primi o invitaţie de participare la această etapă. Este interzisă invitarea 
la etapa de negocieri a unor operatori economici care nu şi-au depus candidatura în cadrul 
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primei etape a procedurii de atribuire sau care nu au fost preselectaţi deoarece nu au îndeplinit 
criteriile de preselecţie.  
Negocierea se desfăşoară, ulterior transmiterii de către autoritatea contractantă a invitaţiei la 
negocieri candidaţilor selectati in etapa de preselecţie a candidaturilor.  
SN Radiocomunicaţii SA transmite Invitaţia de participare candidaţilor selectaţi precizând 
data şi ora pentru depunerea ofertei preliminare (propunerea tehnică şi propunerea 
financiară) şi efectuarea rundelor de negocieri, precum şi data la care va avea loc depunerea 
ofertei finale. Candidaţii selectaţi vor depune oferta preliminară (propunerea tehnică şi 
propunerea financiară) la data stabilită în invitaţie, ofertă ce va constitui baza de pornire a 
negocierii cu fiecare candidat în parte.  
Număr runde de negocieri = 2 runde  (două)   

Negocierile se vor derula cu fiecare candidat preselectat în parte. Negocierea preţurilor 
unitare va avea la bază un soft dedicat pentru elaborare devize lucrări. La sfârşitul fiecărei 
întâlniri, comisia de negociere are obligaţia consemnării problemelor discutate şi aspectelor 
convenite într-un proces verbal de şedinţă.  

3. etapa de evaluare a ofertelor finale : în care comisia de evaluare numeşte căştigătorul, în 
urma aplicarii criteriului de atribuire descris în fişa de date. 
 
Condiţii pentru participanţii la şedinţele de deschidere a candidaturilor, a ofertelor 
preliminare şi a ofertelor finale 
Fiecare operator economic va fi reprezentat oficial de persoane împuternicite. 
Preşedintele comisiei are dreptul să dispună evacuarea din sală a acelor participanţi care prin 
comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a procedurii. 
 
 
IV.3.) Legislaţia aplicată:  
  - OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 
nr.337/2006, cu completările si modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. 
nr.76/2010 şi publicată în M.Of.nr.453/02.07.2010;  
 - H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006, inclusiv cele prevăzute în 
H.G. nr.834/2009 şi publicată în M.Of. nr.515/27.07.2009. 
 - Manual operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică -ANRMAP 2009; 
- Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
cu modificările şi completările ulterioare. 
- Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor 
Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu 
oferta independenta    
- Ordinului ANRMAP nr.51/2009 privind <<accelerarea procedurilor de licitatie restransa si 
negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare >>. 
 
 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE : 
ATENTIE: Neprezentarea tuturor documentelor prin care candidatul demonstrează 

îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, se tratează ca inacceptabilă, iar 
candidatul în cauză nu va putea participa în etapa următoare de depunere a ofertei 
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V.1 Situaţia personală a operatorului economic 
 
Încadrarea în prevederile art.180 şi art.181 
din OUG 34/2006; Certificarea  faptului  că 
participarea la procedură este făcută în 
concordanţă cu regulile de concurenţă.  
 
Solicitat   ■                     Nesolicitat  □ 
    

1) se solicita o declaraţie pe propria răspundere 
conform cu Formularul nr.1, prezentat în 
sectiunea „Formulare şi modele”. 
 2)se solicita prezentarea de certificate 
constatatoare, în original sau copie legalizată, 
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
taxelor si impozitelor la bugetul general 
consolidat (bugetul de stat si local), emise cu cel 
mult 30 zile înainte de data limită de depunere a 
ofertei sau echivalent pentru operatorii 
economici străini. 
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat 
înlesniri la plată (amânări, eşalonări, 
compensări, ...) de către organele competente, 
nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în 
măsura în care s-au respectat condiţiile impuse 
la acordarea înlesnirilor.  
3).Certificat de cazier fiscal sau declaraţie 
autentică pe proprie răspundere a 
reprezentantului persoanei juridice, după caz, 
din care să rezulte că nu au datorii fiscale – în 
original sau copie legalizată, în termen de 
valabilitate la data şedinţei. 
Notă – Existenţa datoriilor privind obligaţiile 
de plată la bugetul de stat sau bugetul local, 
existenţa menţiunilor înscrise în Cazierul 
fiscal vor conduce la descalificarea 
candidatului. 
4) se solicita declaraţie pe propria răspundere prin 
care se certifică faptul că participarea la aceasta 
procedura  este făcută în concordanţă cu regulile 
de concurenţă-Certificat de participare la licitaţie 
cu ofertă independentă- Formularul nr. 8 
prezentat în sectiunea „Formulare şi modele”. 
 

Incadrarea într-una dintre situaţiile prevăzute la art.180 şi art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, 
existenţa datoriilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat sau bugetul local, existenţa 
menţiunilor înscrise în Cazierul fiscal precum si necompletarea formularului 8  atrage excluderea 
ofertantului din procedură. 
 
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române 1) Se solicită certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comertului, în original sau copie 
legalizată, emis cu cel mult 30 zile înainte de data 
limită de depunere a ofertei, din care sa reiasa: 

- în obiectul de activitate: lucrari de 
construcţii în comunicaţii, proiectare în 
comunicaţii, comerţ cu echipamente de 
comunicaţii,  
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- autorizarea activităţilor de mai sus, 
specifice pentru realizarea obiectului 
contractului care va fi atribuit în urma 
prezentei proceduri.   

          - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la 
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, sau că societatea  se află în 
incapacitate de plată. 

Persoane juridice/fizice străine • Se solicită documente care dovedesc o 
formă de înregistrare ori atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este 
rezident.  

• Documentele vor fi transmise în limba de 
origine , însotite de o traducere autorizată şi 
legalizată a acestora in limba română. 

 
V.3.) Situaţia economico-financiară 

Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 
 Solicitat ■                     Nesolicitat  □ 

1) Se solicită ultimul bilanţ contabil, în copie, 
depus şi întregistrat la organele competente. 
 

Fişa de informaţii generale 
Solicitat   ■                     Nesolicitat  □ 

Se va prezenta Formularul nr. 2 - Informaţii 
generale din sectiunea „Formulare si modele” 
completat corespunzător. 

.Cifra de afaceri din ultimul an să fie de cel putin 
29 000 000 lei  

 
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
 
Informaţii privind capacitatea tehnică 

Solicitat ■                   Nesolicitat  □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se solicită completarea şi prezentarea următoarelor 
documente: 
 
 1) Declaratie privind lista  lucrărilor executate 
în ultimii 5 ani, Formularul nr. 3 din sectiunea 
„Formulare si modele”.  
 
Cerinţe:  ce se vor demonstra prin recomandări în 
original din partea beneficiarilor /copii ale 
procesele verbale de recepţie/ certificate de bună 
execuţie în original 
 

A - un contract similar obiectului procedurii 
executat în valoare de cel puţin 15 000 000 lei; 
B. - experienţa în prestarea de servicii de autorizare 
pentru site-uri în domeniul telecomunicaţiilor –se 
vor nominaliza anii în care a desfăşurat activitatea; 
C. – una sau mai multe recomandări în original în 
domeniul prestării serviciilor de proiectare şi 
autorizare din partea clienţilor – companii de 
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telecomunicaţii 
D.- experienţă în lucrări de constructii-montaj 
pentru turnuri în construcţie metalică zăbrelită, cu 
înalţimea minimă de 100 m 
E.- unul sau mai multe proiecte de dezvoltare de 
reţele de turnuri de comunicaţii radio la nivel 
naţional (minim 25 judeţe/proiect). 

 
2)Informaţii privind dotările specifice 
 Declaraţie pe proprie răspundere privind utilaje, 

sinstalaţii şi echipamente  (Formularul nr. 9). 
Ofertantul trebuie să aibă în proprietate sau să aibă 
acces (printr-un contract de concesionare, 
cumpărare sau leasing) la utilaje şi echipamente 
care să funcţioneze şi să fie permanent la dispoziţia 
sa, la întreaga capacitate, şi care să fie folosite în 
cadrul contractului.  
Tipurile de utilaje, conform necesităţilor acestui 
contract este următoarea: 

- Acces la instalaţie de zincare termică 
(conform standard EN ISO 1461)  

- Acces la linie de debitare profile şi ţevi 
metalice cu comandă numerică  

  
3) Resurse umane -  Se va completa Formularul 

nr. 4 cu următoarele: 
- Lista personalului responsabil (conducere) care 

va fi angajat în cadrul contractului. Personalul 
trebuie să fie angajat al ofertantului cu contract de 
muncă pe perioadă nedeterminată. 

- Lista cu personalul/organismul tehnic de 
specialitate de care dispune ofertantul pentru 
asigurarea controlului calităţii şi responsabil tehnic 
cu execuţia direct responsabil de indeplinirea 
contractului,  pe functii si meserii (nominalizare 
persoane, CV-uri, copii dupa atestate, autorizaţii, 
etc.) 
- Lista cu personalul de specialitate pe funcţii şi 
meserii  

 
Informaţii privind subcontractanţii 

 
Solicitat                           Nesolicitat □ 
 

 
Dupa caz, se va completa corespunzator 
Formularul nr.7. 
In cazul în care nu există subcontractanţi se va 

completa formularul cu menţiunea „Nici o parte 
din contract nu este îndeplinită de subcontractanţi” 
 
 

V.5.) Standarde de asigurare a calităţii 
 

Ofertantul va face dovada urmatoarelor certificari: 
-Sistemul de management al calitatii in 
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Solicitat ■                       Nesolicitat □ conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 
sau echivalent, 
-Sistemul de management al mediului in 
conformitate cu standardul SR EN  ISO 
14001/2005 sau echivalent, 
-Sistemul de management al sanatatii si securitatii 
ocupationale in conformitate cu standardul SR 
OHSAS 18001/2008 sau echivalent, 
- Certificare capabilitate ofertant pentru confecţii 
sudate, conform EN ISO 3834-2 (DIN 18800; DIN 
18801; DIN15018; DIN18801, C 150) 
- Proceduri de sudare calificare conform SR EN 
ISO 15614-1 (EN 288) in domenile 111; 135;136 
pe materiale din grupele 1.1; 1.2 
- Ofertantul va face dovada că are capacitatea 
tehnică de a respecta condiţiile tehnice şi de 
calitate impuse prin EN ISO 1461 
 

V.6.) Modul de preselecţie al candidaţilor 
care vor fi invitaţi la etapa de negociere 

Autoritatea contractantă va realiza o preselecţie a 
candidaţilor în funcţie de următoarele două criterii: 

1. Experienţă în lucrări de constructii-montaj pentru 
turnuri în construcţie metalică zăbrelită, cu 
înalţimea minimă de 100 m –  max.50 puncte  
2. Unul sau mai multe proiecte de dezvoltare de 
reţele de turnuri de comunicaţii radio la nivel 
naţional (minim 25 judeţe/proiect) – max.50 puncte 

Punctajul total pentru fiecare candidat se calculează 
utilizând următorul algoritm:  P total  = P1 + P2 
P1 - Punctajul se va acorda în ordinea 
descrescătoare înălţimii turnurilor construite, astfel: 
candidatul având turnul cu cea mai mare înalţime va 
primi 50 de puncte, candidatul având al doilea turn 
ca înălţime va primi 40 de puncte, al treilea  30 de 
puncte,etc…Menţionăm că în evaluare va fi luat în 
considerare cel mai inalt turn declarat al fiecărui 
candidat. 
P2 - Punctajul se va acorda în ordinea 
descrescătoare a numărului de judeţe acoperite de 
proiect astfel: candidatul având proiectul cu cel 
mai mare număr de judeţe acoperit va primi 50 de 
puncte, candidatul având al doilea proiect ca 
acoperire pe judeţe va primi 40 de puncte, al treilea  
30 de puncte,etc…Menţionăm că în evaluare va fi 
luat în considerare proiectul cu cea mai mare 
acoperire pe judeţe declarată, al fiecărui candidat. 

Vor fi selectati minim 3, maxim 5 ofertanţi în 
ordine descrescatoare a punctajului total obţinut. 
În cazul în care numărul celor care depun 
candidatura precum şi numărul candidaţilor care 
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îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât 
numărul minim indicat în anunţul de participare, 
autoritatea contractantă va continua procedura (în 
conformitate cu prevederile art.117 lit.b) din OUG 
34/2006) numai cu acel / acei candidat / candidaţi 
care îndeplineşte / îndeplinesc criteriile solicitate. 
 

 
 
VI. PREZENTAREA CANDIDATURII ŞI A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE 
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română.  

Oferta, orice corespondentă si documente legate de 
procedura de atribuire transmise între ofertant si 
autoritatea contractanta trebuie sa fie scrise în limba 
română.  
Documentele care dovedesc criteriile de calificare de 
la Capitolul V, emise în altă limbă decât limba 
româna, pot fi prezentate de ofertant, cu condiţia ca 
acestea să fie însoţite de traducerea autorizată a 
acestora în limba română. 
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 30 noiembrie 
2010. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei  90 de zile calendaristice de la data de depunere a 
ofertei preliminare 

VI.3) Data si locul depunerii 
candidaturii 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa la care se depune candidatura: 
SOCIETATEA  NATIONALA DE     
RADIOCOMUNICATII S.A,  
Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4, cod 041303, 
Bucuresti, Romania, Registratura , parter 
  Telefon:  021 307.30.01; fax: 021 314.97.98 
 
Termenul limită de depunere a candidaturilor:  
luni, 14 decembrie 2010 ora 11:00. 
           

     Documentele de calificare se vor prezenta în formă 
scrisă, în original si una copie. In eventualitatea unei 
discrepante între original si copii, va prevala 
originalul.  

     Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise 
cu cerneala neradiabila, semnate si stampilate pe 
fiecare pagina de reprezentantul/ 
reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze 
ofertantul în procedura de atribuire a contractului. 
     Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris 
peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de 
catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa 
semneze oferta. 
     Paginile continute in fiecare plic vor fi numerotate 
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VI.4) Data si locul deschiderii  
candidaturilor 
 

si fiecare plic trebuie să contină un OPIS al 
documentelor, inclusiv cu numarul paginii de 
referinta. 
 
      Documentele de calificare în original se vor 
introduce într-un plic care va fi sigilat, pe care va fi 
marcat ORIGINAL.  
      Documentele de calificare în copie într-un plic 
sigilat, pe care va fi marcat COPIE.  
      
 Cele două plicuri sigilate, marcate ORIGINAL 
respectiv COPIE, vor fi introduse într-un plic interior, 
care va avea înscrise numele si adresa ofertantului, 
pentru a putea fi returnate acestuia nedeschise.  
      Plicul interior va fi introdus într-un plic exterior, 
netransparent, sigilat si închis corespunzator, pe care 
va fi înscris urmatorul text: «SOCIETATEA 
NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII, 
Bucuresti, Şos. Olteniţei, nr. 103, Sector 4>> 

 
 Pentru procedura de achiziţie „Achiziţia publică 
de lucrări de comunicaţii în vederea dezvoltării 

reţelei de transport şi acces la clienţi tip WIMAX 
şi servicii şi materiale conexe” 

 
   Adresa la care se deschid candidaturile: 
SOCIETATEA  NAŢIONALĂ DE     
RADIOCOMUNICAŢII S.A,  
Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4, cod 041303, 
Bucuresti, Romania, Sala Amfiteatru  , demisol 
  Telefon:  021 307.30.01; fax: 021 314.97.98 
 
Termenul limită de deschidere a candidaturilor: 
luni, 14 decembrie 2010 ora 12:00. 
 

VI.5) Documente de înscriere la procedură 
(la depunerea candidaturilor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Declaraţie privind calitatea de participant la 
procedură ( Formularul I1 din Secţiunea 
Formulare) – în original. 

2. Împuternicire scrisă (Formularul I2 din 
Secţiunea Formulare)- in original- prin care 
reprezentantul operatorului economic este 
autorizat să angajeze candidatul în procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a 
actului de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, 
paşaport). 

3. Dacă este cazul Formularul I3 (Informaţii 
privind asocierea) împreună cu Acordul de 
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asociere (Formularul I4) – în original. Acest 
acord de asociere va fi legalizat în cazul în care 
candidatul este declarat câştigător.  

 
 
 

VI.6) Garanţie de participare 
Solicitat  ■                        Nesolicitat □  

Garanţia de participare se va depune odată cu 
oferta preliminară de către candidaţii care au fost 
preselectaţi pentru etapa a doua a procedurii. 
Se solicită garanţie de participare în sumă de : 
100 000 lei.                        
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 
90 de zile de la data depunerii ofertelor preliminare.  
Garanţia de participare se constituie prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară ori de o 
societate de asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada de mai sus. 

Garanţia de participare se poate constitui şi prin 
ordin de plată,  care trebuie să conţină la obiectul 
plăţii următoarea precizare: Garanţie de participare 
pentru Achiziţia publică de lucrări de comunicaţii 
în vederea dezvoltării reţelei de transport şi acces 
la clienţi tip WIMAX şi servicii şi materiale 
conexe. 
 

 Suma precizată mai sus se poate depune în contul 
Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A., 
deschis la Banca Transilvania – sucursala Unirii.  
Nr. cont: RO32 BTRL 0430 1202 8827 94xx. 
Cod Fiscal: RO10881986. 
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de 
participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la 
data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor 
preliminare. 
In cazul constituirii prin ordin de plata, banii trebuie 
să fie viraţi în contul SNR cel tarziu până la data şi 
ora deschiderii ofertelor preliminare, în caz contrar se 
consideră că nu a fost constituită garanţia de 
participare. 

VI.7) Posibilitatea retragerii sau modificării 
candidaturii 

Candidatul nu are dreptul de a retrage sau modifica 
candidatura sau/şi documentele care însoţesc 
candidatura după expirarea datei limită pentru 
depunerea candidaturilor, sub sancţiunea excluderii 
acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică, cu excepţia cazurilor în care 
acest lucru este solicitat de comisia de evaluare 
conform prevederilor legale. 
Autoritatea contractantă nu-şi asumă răspunderea 
pentru candidatura depusă/transmisă la o altă adresă 
decât cea stabilită în anunţul sau invitaţia de 
participare. Candidatura care este primită de către 
autoritatea contractantă a procedurii, după expirarea 
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termenului limită pentru depunere, se returnează 
nedeschisă. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1) Preţul cel mai scazut       ■ 
 
 

Preţul cel mai scăzut reprezentat de valoarea totală 
a ofertei, fără TVA, în condiţiile respectării în 
totalitate  a cerinţelor din documentaţia de atribuire, 
precum şi a specificaţiilor tehnice din caietul de 
sarcini. 
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a 
respinge oferta care nu se încadrează în 
specificaţiile solicitate prin documentaţia 
descriptivă chiar dacă aceasta are preţul cel mai 
scăzut. 

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic         □ 
 

 

 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

 
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
DA   ■     NU   □     

In conditiile  Art.122 lit i din OUG 34/2006 
 

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

  - cuantumul garanţiei de bună execuţie este 5 % 
din pretul contractului , fara TVA   
- garanţia se constituie prin reţineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz 
contractantul are obligaţia de a deschide un cont la 
o bancă, la dispoziţia autorităţii contractante. Suma 
minimă care va fi depusă de către contractant este 
de  0,5 % din preţul contractului. 
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MODELE 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                          Formular I1 
 …………………………… 
    
 
 
 
 DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................                
(denumirea  

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
......................................................... (se menţionează procedura), având  ca obiect 
…………………………(denumirea produsului, serviciului ;I codul CPV), la data de 
……………………….. (zi/lună/an), organizată de .........................................(denumirea 
autorităţii contractante), 

particip şi depun candidatura/oferta: 
[ ] în nume propriu;  
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei...........................................;  
[ ] ca subcontractant al .........................................................;  
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 
2. Subsemnatul declar că: 

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;  
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă.  
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor  
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

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

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca,  
alte persoane juridice 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 
                                                                       ............................................ 
                                                                            (semnătura autorizată) 
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                   Formular I2 

 

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa …………………………, cu sediul în…………………………………………, 
înmatriculată la RegistrulComerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, 
atribut fiscal ……, reprezentată legal prin...............…………………………………………, 

în calitate de..................………………………………, împuternicim prin prezenta pe 
……............………………, domiciliat în …………….…………..................………………, 
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, 
eliberat de …………, la data de ………......…, având funcţia de ……….....………………, să 
ne reprezinte la procedura nr. ________ organizată de SN RADIOCOMUNICATII SA în 
scopul atribuirii contractului de „Lucrări de comunicaţii în vederea dezvoltării reţelei de 
transport şi acces la clienţi tip WIMAX şi servicii şi materiale conexe”. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană 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 poarte negocierile cu membrii comisiei de evaluare asupra aspectelor tehnice, juridice şi 
financiare ale viitorului contract, societăţii noastre fiindu-i opozabile clauzele contractuale 
rezultate în urma negocierii.  

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

5. 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)  
 
 

 18



OPERATOR ECONOMIC                                                                               Formularul I3 
 
 …………………………… 
            (denumire) 
 
 
 
   INFORMAŢII  PRIVIND  ASOCIEREA 
 
 

1. Numele asocierii, dacă este cazul  ....................................................... 
2. Numele partenerilor din asociere 

i) 
ii) 
iii) 

 
3. Numele asociatului principal …………………………………………. 
4. Detalii de contact (persoana de contact, adresa, telefon, fax, e-mail, etc.) 
5. Documentul de asociere (data semnării, locul, etc.) * …………………………….. 
6. Responsabilităţile asociaţilor, în % şi pe tipuri de activităţi (furnizare produse, prestări 

servicii, execuţie lucrări) 
 
 

Data completării  .................................... 
 
 
            Operator economic 
                                                                         ............................................ 
                                                                            (semnătura autorizată) 
 
 
* Documentul privind asocierea va cuprinde minimal următoarele: 
  - denumirea asocierii (dacă este cazul), numele partenerilor de asociere şi a       

reprezentanţilor săi legali, desemnarea asociatului principal; 
  - faptul că toţi asociaţii sunt responsabili, împreună şi/sau separat, în procentul  

stabilit şi pentru activităţile stabilite, pentru „Lucrări de..... 
  - faptul că asociatul principal va fi autorizat să primească instrucţiunile pentru şi  

în numele oricărui din asociaţi; 
  - faptul că asociatul principal este responsabil pentru execuţia contractului,  

inclusiv pentru plăţile aferente; 
  - obligaţia asociaţiilor de a rămâne în asociere pentru toată perioada de valabilitate a 
contractului 
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          Formularul I4 
 

 
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 
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). 
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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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Formularul nr. 1 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

D E C L A R A Ţ I E 
 

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

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

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

a)  nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit; 

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

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

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  

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

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

 
 
 
Data completării 
 

              Operator economic, 
              ................................. 
                   (semnătură autorizată) 
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                                    Formularul nr. 2 
    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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         Formularul nr. 7 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.............................................................,  
                        (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Academiei de Politie 
“Alexandru Ioan Cuza” cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea 
noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………...... 
  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
                Operator, 
                                      
             ………… ………………. 
                                                                              
                   (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură

    
    
    

            
    

 
 
 

                                                                                                                                                                               
          Operator economic, 

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

            
   (semnatura autorizată) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formularul nr.3 
           

Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA LUCRARILOR EXECUTATE  ÎN ULTIMII  5 ANI 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa 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.   
  
 
 

 
N. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Cod 
CPV 

 
Denumirea/nume 
beneficiar/client 

Adresa 

 
Calitatea 

executantului 
*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 

îndeplinit 
de 

executant 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 
**)

1        
2        
...        
 
 
 

Operator economic,  
(semnătură autorizată) 

 
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic, asociat sau subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare . 
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         Formularul nr.4 
 
 

Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE 
privind personalul/organismul tehnic de specialitate, personalul de specialitate 

pe funcţii şi meserii direct responsabil de îndeplinirea contractului 
 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa 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. 

 
 

A. 
 

  
  
Listă cu personal responsabil de 
îndeplinirea contractelor 

 

 
 
 
B.LISTA CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE 
 
 
 Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al ....................................  
 
(denumire operator economic), declar pe propria răspundere că pentru lucrarea 
” _______________________________________________________” voi folosi următorul 
personal: 
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Nr. 
crt. Specialitate Numele şi prenumele Angajat 

Permanent  temporar 
0 1 2 3 4 

 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________ 
 
________________ 

   

 
      
  
 
 
 
 
 
 
 

Data completării         
 
                 Operator 
economic, 
                           
................................. 

(semnătură autorizată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 



Formularul nr. 5 
 
  BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
      ______________ 
           (denumirea) 
 
 
 

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

 
 
 
                Către,  
         SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
         Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4, Bucureşti  
                    Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
 
     Cu privire la procedura .........................., noi ________ (denumirea bancii), avand sediul 
înregistrat la _______ (adresa bancii, societatii de asigurări), ne obligăm faţă de SOCIETATEA 
NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA să plătim suma de ___________ (in litere si in 
cifre), la prima sa cerere scrisă si fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea 
respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea 
si datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
    a) ofertantul __________ (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele) nu a 
constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a refuzat să 
semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
    Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de _______________ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Parafată de Banca /Societatea de asigurări____ (semnatura autorizată) în ziua __ luna _ anul___. 
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     Formularul nr. 6 
.............................................. 
(denumirea/numele 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 : Lucrări de 
comunicaţii în vederea dezvoltării reţelei de transport şi acces la clienţi tip WIMAX şi 
servicii şi materiale conexe pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ 
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

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

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

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

 
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare): 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”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),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexă la Formularul nr.6 
 
 
 
.......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 
 
 

CENTRALIZATOR  
 
 

NR.CRT. OFERTA VAL TVA TOTAL 
     

1 

Proiectare si executie min 50 
amplasamente in spatii 

inchiriate (cu piloni pana la 15 
m)       

2 

Executia inclusiv proiectarea a 
min 10 amplasamente SNR ( 

cu piloni avand inaltimi 
cuprinse intre 15 si 100 m, pusi 

la dispozitie de SNR)       

3 

Procurarea de materiale, 
aparate de masura, truse de 

scule si dotari       
     
     
     
     
Continutul fiecarui proiect de site (inclusiv capitolul Lucrari de C+M in min 10 amplasamente) 
va fi prezentat conform ANEXEI "CONTINUTUL CADRU al proiectului tehnic" 
     
Pentru pozitia 2 "Executia inclusiv proiectarea a min 10 amplasamente SNR " s-au trecut 
principalele tipuri de lucrari in scopul 
ofertarii.    
Decontarile vor fi efectuate dupa proiectele elaborate in forma mai sus amintita. 

 
 

 
 
 
 

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

L.S. 
 
 

31 



Anexa 
CONŢINUTUL-CADRU 
al proiectului tehnic 

 
    A. Părţile scrise 
    1. Date generale: 
    - denumirea obiectivului de investiţii; 
    - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de 
identificare); 
    - titularul investiţiei; 
    - beneficiarul investiţiei; 
    - elaboratorul proiectului. 
    2. Descrierea generală a lucrărilor 
    2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului 
tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: 
    a) amplasamentul; 
    b) topografia; 
    c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 
    d) geologia, seismicitatea; 
    e) prezentarea proiectului pe specialităţi; 
    f) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 
    g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru 
lucrări definitive şi provizorii; 
    h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 
    i) trasarea lucrărilor; 
    j) antemăsurătoarea. 
    2.2. Memorii tehnice pe specialităţi 
    3. Caietele de sarcini 
    Caietele de sarcini  reglementează nivelul de performanţă al lucrărilor, precum 
şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru 
produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele 
tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care 
să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 
    Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin 
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie 
restrictive. 
3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: 
    a) caietele de sarcini fac parte integrantă din proiectul tehnic; 
    b) caietele de sarcini reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative 
menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare 
planşelor; 
    c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; 
notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în 
special explicitarea desenelor; 
    d) caietele de sarcini detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile 
materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se 
execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor 
lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; 
    e) caietele de sarcini împreună cu planşele trebuie să fie astfel concepute 
încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor 
şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesare execuţiei lucrărilor;    
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 f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri 
specialişti - pentru fiecare categorie de lucrare; 
    g) caietele de sarcini stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi 
ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe; 
    h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată; 
    i) caietele de sarcini prevăd modul de urmărire a comportării în timp a 
investiţiei; 
    j) caietele de sarcini prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare 
(inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de 
viaţă (postutilizarea). 
    3.2. Tipuri de caiete de sarcini 
    3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: 
    a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; 
    b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, 
echipamente tehnologice şi confecţii diverse; 
    c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; 
    d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi 
conţinutul cărţii tehnice. 
    3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele 
de sarcini pot fi: 
    a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul 
construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; 
    b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se 
elaborează independent pentru fiecare lucrare. 

                3.3. Conţinutul caietelor de sarcini 
    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: 
    a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru 
dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru 
fiecare element de construcţie. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor 
preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate; 
    b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; 
    c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi 
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea 
standardelor; 
    d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; 
    e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; 
    f) standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la 
materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; 
    g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele 
asemenea. 
    4. Listele cu cantităţile de lucrări 
    Acest capitol cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a 
lucrărilor şi conţine: 
    a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 
    b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 
    c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); 
    d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
(formularul F4); 
    e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5); 
    f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de 
şantier) (Se poate utiliza formularul F3). 
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 Formularele F1 - F5 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Instrucţiunile de 
aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008. 
    Formularele F1 - F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare 
pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări 
executate, în vederea decontării. 
    5. Graficul general de realizare a investiţiei  (formularul F6) 
    Graficul general de realizare a investiţiei   reprezintă eşalonarea fizică a 
lucrărilor de investiţii/intervenţii. 
    B. Piesele desenate 
    Piesele desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza 
cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile 
necesare elaborării caietelor de sarcini, şi care, de regulă, se compun din: 
    1. Planşe generale 
    Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: 
    - planşa de încadrare în zonă; 
    - planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice; 
    - planşele topografice principale; 
    - planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea 
condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare; 
    - planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, 
a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de 
nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi 
distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, 
platformelor şi altele asemenea; 
    - planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu 
înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, 
volumului pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul 
vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor 
informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice; 
    - planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea 
lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj 
şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii 
hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea; 
    - planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 
    2. Planşele principale ale obiectelor 
    Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele 
construcţiei. 
    Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin 
număr/cod şi denumire proprii. 
    Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind: 
    2.1. Planşe de arhitectură 
    Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, 
inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi 
calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.     
2.2 Planşe de structură 
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de 
rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind: 
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    - planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 
    - planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; 
    - descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi 
montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări 
privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul. 
    2.3. Planşe de instalaţii 
    Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi 
execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea. 
    2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice 
    Cuprind, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, 
vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii de montaj, şi anume: 
    - planşe de ansamblu; 
    - scheme ale fluxului tehnologic; 
    - scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 
    - scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, 
comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi 
ale instalaţiilor tehnologice; 
    - planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, 
prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor 
tehnologice de montaj; 
    - diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv 
materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării; 
    - liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv 
fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 
    2.5. Planşe de dotări 
    Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, 
vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru: 
    - piese de mobilier; 
    - elemente de inventar gospodăresc; 
    - dotări PSI; 
    - dotări necesare securităţii muncii; 
    - alte dotări necesare în funcţie de specific. 
 
    NOTĂ: 
    La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi 
echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. 
    Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori 
comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice 
preferinţe sau să restrângă concurenţa. 
    Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor 
limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi daţi în mod 
determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau 
comerciant). 
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Formularul nr.8 
 

 CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în 
calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificăm prin 
prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  
 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în 
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, 
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 
aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la 
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, 
nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
 
 
 
 
Ofertant,                                                                                                        Data  
........................  
Reprezentant/Reprezentanţi legali  
(semnături) 
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                                                                                                                 Formularul 9 
 
 
 
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 
 
 
 
 

Forma de deţinere Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate 
Proprietate În chirie 

1.      
2.      
 
 
      
  
                 
     Operator economic, 
                                      
         …….........………………. 
                                                                              
              (semnatura autorizată ) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                                                                 
 

38 



                                                                                                             Formularul 10 
 

 
                                                                                                
 
 
 

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

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 
 
 

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca 
ma angajez sa execut lucrarile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile 
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in 
Romania. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de 
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru 
indeplinirea acestor obligatii. 
 
 
 
Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]                                      
Ofertant,……....……………………….. 

(semnatura autorizata) 
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DOCUMENTAŢIA DESCRIPTIVĂ 
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În strategia de dezvoltare şi modernizare a echipamentelor, S.N. Radiocomunicaţii a 
propus implementarea, în perioada 2009-2011, a proiectului Dezvoltare Reţea de 
Transport şi Acces Clienţi tip WiMax, care are ca scop acoperirea cu servicii business 
(servicii garantate) a tuturor reşedinţelor de judeţ şi a aproximativ 52 de oraşe de nivel 2 şi 
3 din România. 
 
Proiectul cuprinde în principal: 
 

1. Implementarea şi dezvoltarea unei reţele de transport DWDM pe fibră optică 
2. Implementarea şi dezvoltarea unei reţele de transport IP/ MPLS over DWDM 
3. Dezvoltarea unei reţele de transport distribuţie radio 
4. Dezvoltarea unei reţele de acces 

Reţeaua de distribuţie radio va fi construită folosind sisteme de radiorelee în benzi 
licenţiate  conform avizelor ANCOM. 

 
Pentru reţeaua de distribuţie radio se va folosi cu prioritate actuala infrastructură a 

S.N. Radiocomunicaţii S.A. şi spaţii închiriate. 
 
Documentaţia descriptivă va acoperi cerinte legate de implementarea retelei de 

transport distributie radio si a retelei de acces. 
 
Proiectul trebuie desfasurat si implementat in conformitate cu licenta acordata 

SNR de catre ANCOM, in caz contrar existand pericolul pierderii licentei si pe cale de 
consecinta a intregii investitii facute de circa 34 milioane Euro.   

 
Avand in vedere complexitatea proiectului, aria sa de raspandire si necesitatea 

implementarii intr-un termen cat mai scurt se impune o abordare unitara a lucrarilor de 
proiectare si de constructii montaj. In acest fel se vor putea respecta graficele de 
implementare si vor putea fi oferite potentialilor clienti, in termenul propus, serviciile 
rezultate din proiect. 

 
Finantarea acestor lucrari este asigurata pe baza de credit bancar care trebuie 

utilizat foarte urgent. Din aceste motive derularea contractului trebuie sa respecte un 
calendar foarte strict, dar in acelasi timp sa ofere o flexibilitate maxima privind 
prioritizarile din cadrul contractului.   

 
In prezent  nu sunt stabilite toate amplasamentele in care vor fi montate 

echipamentele aferente retelei de acces si a celei de distributie radio (RR) ceea ce 
conduce la anumite estimari privind cantitatile de lucrari de constructii-montaj, de  
proiectare, de procurare de materiale si de servicii de inchiriere utilaje si de transport 
echipamente si utilaje, care sunt necesare pentru realizarea proiectului  WiMAX.   

 
In functie de amplasamentul in care vor fi instalate echipamente sunt prevazute 

mai multe situatii : 
 

-Instalare antene WiMAX şi RR pe piloni metalici existenţi şi sheltere pentru 
echipamente la baza pilonilor pe platforme din beton turnate pe sol; 
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-Instalare antene WiMAX şi RR pe turnuri de beton (turnuri de apă, silozuri, etc) si 
shelter pentru echipamente la baza turnului; 
 
-Instalare echipamente WiMAX şi RR, antene şi sheltere pe terasa clădiri, unde nu 
există suporţi de antene. In aceste situaţii, pe terasa clădirilor se vor instala piloneţi cu 
sectiuni triunghiulare si inalţimi cuprinse intre 3m şi 15m, ce vor fi ancoraţi de elemente 
de beton existente ale clădirii, pozati pe o structura metalica proiectata in functie de 
profilul terasei şi deasemenea pe terasa acestor clădiri se vor instala sheltere pentru 
echipamente; 
 
-Proiecte de alimentare cu energie electrica si executie record electric ; 
 

In aceste conditii, in vederea stabilirii volumului de munca si a categoriilor de 
lucrari s-au avut in vedere urmatoarele : 

 
A. Proiectare si executie pentru minim 50 de amplasamente, in spatii 

inchiriate, raspandite in toata tara. Pentru acestea furnitura asigurata 
este unitara, respectiv pilonet ancorat format din 5 tronsoane de cate 3 
m, din care se vor utiliza atatea tronsoane cate vor rezulta din 
proiectare, in limita a 15m inaltime si minisheltere.   

SNR, pentru fiecare amplasament va da executantului o tema de proiectare 
pe baza careia va fi intocmit proiectul.   
 

Activitatea de proiectare va cuprinde realizarea urmatoarelor actiuni  
 

1. Achizitie site, constand in principal in identificare locatie, site-survey, ridicare 
profile radio, pe baza unor criterii de eligibilitate a amplasamentului ( de ex. sursa 
e.e. nu mai departe de 100m, chirie lunara plafonata maximal, contract de 
inchiriere de minim 4 ani, etc.) 

2. Proiect de amplasament, avizat MLPAT  

3. Obtinere certificat de urbanism 

4. Obtinere autorizatii si avize, inclusiv avizul proiectantului initial (sau daca este 
cazul expertiza tehnica) 

5. Obtinerea autorizatiei de constructie 

6. Proiect racord electric 

7. Autorizatie bransament electric 

SNR va avea in sarcina achitarea nemijlocita a tuturor  taxelor solicitate de 
autoritati. Prin contract se va stabili modalitatea de lucru legat de acest subiect. 
 
Durata de realizare a proiectelor va fi de 20 zile de la data lansarii comenzii 
 

Descriere activitate de constructii-montaj pentru un amplasament 
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 Dupa obtinerea autorizatiei de constructie vor fi necesare urmatoarele tipuri de 
lucrari : 
 
 - uzinare piesa metalica zincata termic in baie, cu o grosime minima de acoperire 
de 80mm  pentru fixarea pilonetului pe terasa cladirii (spatiului inchiriat) cu o greutate  de 
pana la 500 Kg; 
 
 - instalare piesa metalica zincata, inclusiv pilonet ancorat pe terasa cladirii 
(spatiului inchiriat); 
 
 - ridicare minishelter pe terasa cladirii, acesta avand o greutate de pana la 700 
kg; 
 
 - executie platforma betonata de 2.5 x 1.3 x 0.3 m la sol in situatiile in care 
minishelterul nu se instaleaza pe cladire; 
 
 - executie racord electric estimat la 80 m lungime, imclusiv BMPT 
 
 - inchiriere macara pe pneuri cu brat cu zabrele pana la 9,9  tf , 10 ore 
 
 - alte lucrari necesare 
 

Cantitatile de lucrari si operatiunile necesare se vor stabili prin proiectele de 
amplasament aprobate de SNR. Apreciem enumerarea de mai sus ca o lista maximala 
de operatiuni. Contractarea efectiva a operatiunilor necesare pentru fiecare 
amplasament se va realiza pe baza de comanda, care va fi lansata, dupa ce se va 
analiza  disponibilitatea SNR de a executa anumite lucrari in regie proprie.  

 
Durata de executie a lucrarilor dintr-un amplasament nu va depasi 7 zile. 

Ofertantul va trebui sa poata organiza mai multe echipe care sa lucreze, in paralel, in 
toate judetele, cel putin 4 echipe, astfel incat graficele de executie sa fie corelate cu 
graficele de montare a echipamentelor, operatiune pe care o realizeaza SNR.  

 
B. Executia, inclusiv proiectarea a minim 10 site-uri (in amplasamente SNR 

noi sau existente), in care se instaleaza piloni cu inaltimea cuprinsa 
intre 15 si 100m. Structurile metalice pentru piloni vor fi puse la 
dispozitie de SNR. Prezentam in cele ce urmeaza  o sinteza a tipurilor de 
lucrari care sunt necesare pentru un amplasament. 

C.  

Activitate proiectare 

Intocmire proiect site faza PT+CS+DE - 4 exemplare  (turn H = 15 - 100 m - infrastructura si 
lucrari montaj suprastructura, instalatii paratrasnet si balizaj, priza de pamant, shelter 
echipamente, imprejmuire, sistem de supraveghere, lucrari electrice etc. ) 
Documentatia confidentiala - 2 exemplare 
Studiu geotehnic - 2 exemplare 
Studiu topo (inclusiv avizare OCPI) - 2 exemplare 
Intocmire documentatie pentru obtinere  CU (inclusiv punct de vedere a Ag. de Mediu) - 2 
exemplare 
Intocmire documentatie pentru obtinere avize solicitate prin CU ( inclusiv studiu de impact 
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asupra mediului, daca este cazul, obtinere aviz ISC, etc) - cate 2 exemplare 

Intocmire documentatie pentru obtinere AC - 2 exemplare 
  
Executie fundatie  
Fundatie din beton armat 
Confectii metalice carcasa buloane 
Perna de pietris 
Transport  
  
Imprejmuire amplasament 
Gard (inclusiv structura metalica, instalare si fundatia din beton pentru fixarea stalpilor) 
Poarta acces   
 
Lucrari turn 
Montaj turn h m zincat termic, pus la dispozitie de SNR 
Vopsire turn  
Transport turn Bucuresti - amplasament 
  
Instalatie de balizaj 
Furnizare elemente instalatie balizaj nocturn 
lampa dubla balizaj  
lampa simpla balizaj  
senzor crepuscul 
cablu CyABy 3x1,5 
siguranta monofazica 10 A 
Instalare balizaj 
  
Instalatie de impamantare si paratrasnet 
Furnizare elemente instalatie paratrasnet 
sufa cupru 50 mmp 
cutie de separatie 
Furnizare kit impamantare 
electrozi din teava zn OL 2" l=2 m 
platbanda otel 40*4 mm, zincata 
Instalare impamantare 
  
Shelter 
Platforma betonata pentru shelter, 3*4*0,2 m 
Shelter pentru retea transport, L*l*H (ext): 3000*2400*2800 mm 
Sistem climatizare shelter 
Transport si instalare shelter in amplasament 
Paragheata shelter 
Pod antigheata lat=500 mm, intre shelter si turn (inclusiv un stalp H= 3,5 m) 
  
Racord electric 
Proiectare 
LES 0,4 kV-ACYABY 3*50+16 
Furnizare si montare bloc de protectie si masura cu protectie diferentiala si control electronic 
Mărire capacitate post  trafo dupa caz 
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Sistem monitorizare si control acces 
Camere supraveghere IP 
Server achizitie date 
Instalare sistem  
  
Sistematizare teren 
  
Organizare santier 
 
Dupa obtinerea autorizatiei de constructive si predarea-primirea amplasamentului, 
executantul va trebui sa finalizeze constructiile propriu zise intr-un termen de maxim 3 luni. 
Si pentru aceste lucrari se solicita existent a cel putin 4 echipe care sa lucreze in paralel in 
toate cele 4 directii ale societatii. 
 

 
C. Procurarea de materiale si aparate de masura, truse de scule si dotari 

pentru echipele societatii care participa la instalari.   
  

1. Materialele necesare sunt in cea mai mare parte de tipul materialelor marunte. 
Acestea vor fi impartite pe cele 4 directii din cadrul societatii si vor fi livrate la 
Bucuresti, Cluj Iasi si Timisoara. Procurarea materialelor se va realiza intr-un 
termen de 30 zile de la lansarea comenzii. 

Lista de materiale necesara va fi stabilita in functie de solutiile tehnice din fiecare 
proiect de amplasament. 

2. Pentru partea de aparate de masura si control   lista minimala este cea de mai 
jos. Varianta finala va putea fi stabilita dupa definitivarea solutiei tehnice cu 
furnizorii de echipamente 

Nume Nr 
buc 

Kit complet Analizor portabil 10G pentru backbone 1 
Analizor portabil 10G - optiunea NL81b 10G-52M 
MSA 2020 SONET/SDH Bundle - 1550/1310 1 
Analizor portabil spectru 26GHz 4 
Upgrade Anritsu MS2721 4 
Kit complet Analizor portabil Ethernet + Optic 8 
Kit complet Analizor ultra-portabil Ethernet 2 
Kit complet OTDR 4 
OTDR   
Power Metru   
Surse laser stabilizate cu doua lungimi de unda 
independente   
Lanterna lumina rosie polarizata   
Kit curatare conectori FO   
Aparat Sudura FO 1 
Aparat certificare retea 4 
Aparat testare retea 8 
Statie mobila ATDI 1 
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Statie mobila lucru proiectare 16 
Statie mobila lucru instalare&interventie 16 

Acestea vor trebui procurate intr-un termen de 60 de zile de la lansarea comenzii. 
3. Este necesara o dotare minimala pentru echipele SNR care va fi stabilita pe 
masura ce se vor elabora proiectele.  
a. Pentru dotari sunt necesare mai multe truse mecanice pentru pilonisti (minim 16) 
cu urmatoarele pozitii minimale aferente unei truse. Termenul de livrare pentru 
acestea va fi de 30 de zile de la lansarea comenzii 

Nr.Crt. Dotare/Echipament cantitate 
[buc] 

1 geanta metalica de transport cu sertare  1 

2 ciocan rotopercutor profesional SDS plus 
(masina gaurit)  1 

3 polizor unghiular profesional  1 
4 trusa burghie metal 1 
5 trusa burghie beton SDS plus 1 
6 burghie beton SDS plus lungime≥400mm 2 
7 trusa chei fixe-combinate 1 
8 cheie reglabila  1 
9 cleste tip papagal 1 

10 trusa surubelnita cu biti (inbus, cruce) 1 

11 cleste reglabil pentru sertizat papuci 
impamantare  1 

12 cleste taietor oblic izolat mare pentru cablu  1 
13 cleste combinat tip patent izolat 1 
14 ciocan 0,5kg 1 
15 ferestrau de mana pentru metale si lemn 1 
16 trusa pile metal mari 1 
17 ruleta 5m 1 
18 echer metalic 90gr + ac trasat + punctator 1 
19 pistol silicon 1 
20 set funii statice (100m si 200m x 10mm) 1 
21 scripete mic 4 
22 scripete mare (tandem) 2 
23 cordeline cu ochi 2 
24 carabiniere transport mici 10 
25 carabiniere mari 5 
26 scară metalica AL 4 segmente min.4m 1 

 
.b. Tot pentru dotari trebuie procurate mai multe truse pentru radioelectronisti (minim 
16) cu urmatoarele pozitii minimale aferente unei truse. Termenul de livrare pentru 
acestea va fi de 30 de zile de la lansarea comenzii. 

 

Nr.Crt. Dotare/Echipament cantitate
[buc] 

1 geanta transport scule 1,00 
2 pistol electric de lipit 150W 1,00 
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3 trusa surubelnita ceasornicar 1,00 
4 trusa surubelnita set biti (imbus, torx, cruce, drept etc) 1,00 
5 trusa pile metal mici 1,00 
6 trusa chei fixe-combinate 1,00 
7 multimetru digital V, A, Ω autorange 1,00 
8 suflanta de aer cald 1,00 
9 masina etichetat 1,00 

10 LAN tester 1,00 
11 cleste sertizat conectori RJ9, RJ11, RJ45  1,00 
12 sertizor punch tool krone 1,00 
13 cutter metalic 1,00 
14 cleste taietor oblic mic izolat pentru cablu  1,00 

15 trusa clesti (patent, cleste cu cioc semirotund, cleste 
dezizolat cablu) 1,00 

16 penseta 1,00 
17 prelungitor 50m 4p 1,00 
18 busolă si inclinometru cu mediu lichid Silva Sight Master 1,00 

 
Toate capitolele A, B si C vor fi abordate in cadrul contractului pe baza de 

comenzi ferme.Pentru fiecare capitol putand fi emise mai multe comenzi, in derularea 
contractului. Decontarea lucrarilor se va realiza pe baza de situatii de lucrari. 

Durata contractului este stabilita la 12 luni .  
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CLAUZE CONTRACTUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contract de lucrări 
nr.______________data_______________ 

 
 
1. Părţile contractante: 
În temeiul OUG 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, s-a încheiat prezentul contract între 
 
SN RADIOCOMUNICATII SA cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 103, sector 4, 
înregistratã în Registrul Comerţului cu numărul J40/7677/1998, CUI RO 10881986, cont IBAN 
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nr. RO32 BTRL 0430 1202 8827 94XX, deschis la Banca Transilvania sucursala Unirea, 
reprezentată prin dl. Cristian NIŢU - Preşedinte-Director General, în calitate de achizitor, pe de o 
parte, şi  
 
    ....................................................., cu sediul în :.................................., 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. Definiţii 
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

2.1.1. contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale; 
2.1.2. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 
2.1.3. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza 

contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate 
prin contract; 

2.1.4. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
2.1.5. bunuri  - echipamentele, truse de scule, aparate de masura, dotari pentru echipe 

maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care 
furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 

2.1.6. servicii - servicii aferente executiei lucrarilor , servicii de proiectare, servicii aferente  
livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, 
asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte 
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

2.1.7. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile 
sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor 
poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 

2.1.8. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
2.1.9. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – 

Camera Internaţională de Comerţ (CIC); 
2.1.10. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 

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

2.1.11. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul şi preţul contractului  
4.1     Executantul se obliga să execute lucrari de comunicaţii, să presteze servicii şi 
respectiv să furnizeze materiale conexe pentru dezvoltare reţea de transport şi acces la 
clienţi tip WIMAX, constând in: 

4.1.1. Lucrari de executie inclusiv proiectare a 10 site-uri (in amplasamente precizate in 
Anexa.1 la prezentul .. .......) 

4.1.2. Furnizarea de bunuri conform Anexa 3 
4.1.3. Servicii de proiectarea de site-uri noi conform Anexa 4 
4.1.4.  Lucrari de constructii- montaj pentru amplasamente conform Anexa 5 

 
5. Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
conform graficului de plăţi, este de ............................., la care se adaugă TVA 
....................................  
 
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este de max. 12 luni, începând de la data semnării contractului 
de catre ambele parti. 
 
7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului începe dupa semnarea contractului in baza comenzii achizitorului.  
 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
                   
Anexa 1-Lista amplasamentelor in care se vor executa lucrari inclusiv proiectarea a 10 site-uri a,  
Anexa 3- Lista de aparate de masura , truse scule si dotari 
 Anexa 5-Lista amplasamentelor unde se vor executa lucrari de constructii-montaj 
propunerea tehnica si propunerea financiar 
c) caietul de sarcini (specificatiile tehnice); 
plansele (partea desenata a proiectului tehnic); 
d) grafic de executie detaliat; 
e) grafic de facturare lunar corelat cu graficul de executie; 
f) listele cu cantitatile de lucrari si de utilaje (devizele-oferta si centralizatoarele financiare ale 
categoriilor de lucrari si obiectelor); 
g) acte aditionale. 
i) alte anexe la contract. 
 
9. Protectia patrimoniului cultural national 
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relatiile dintre părti, ca 
fiind proprietatea absolută a achizitorului. 
9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 9.1, iar 
imediat după descoperirea si înainte de îndepărtarea lor, de a înstiinta achizitorul despre această 
descoperire si de a îndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. 
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Dacă din cauza unor astfel de dispozitii, executantul suferă întârzieri si/sau cheltuieli 
suplimentare, atunci, prin consultare, părtile vor stabili: 

9.2.1. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
9.2.2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

9.3. Achizitorul are obligatia, deîndată ce ia cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la art. 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie si comisia monumentelor 
istorice. 
 
10. Obligatiile principale ale executantului 
10.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrările precum si de a remedia 
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenită, în concordantă cu obligatiile asumate prin 
contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrările, de a asigura forta de muncă, 
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de si pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract.   
10.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea executiei lucrării, 
spre aprobare, graficul de plăti necesar executiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de executie. 
10.3. (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 reglementărilor legii privind calitatea în constructii. 

(2) Un exemplar din documentatia de executie va fi tinuta de executant în vederea 
consultării de către Inspectia de Stat în Constructii, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului, precum si de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Pentru partea de lucrari proiectate de executant acesta va fi pe deplin responsabil 
pentru acea parte a lucrărilor. 

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate în 
anexele contractului, caietele de măsurători (atasamentele) si, după caz, în situatiile convenite, 
desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie să 
le întocmească sau care sunt cerute de achizitor conform reglementărilor în vigoare. 
10.4. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului în 
orice problemă referitoare la lucrare mentionata sau nu in contract. În cazul în care executantul 
consideră că dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiectii, în scris, fără ca obiectiile respective să 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 prevăzute la alin.(1) determină 
dificultăti în executie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 
pe cheltuiala achizitorului. 
10.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor fată de reperele date de 
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilitătii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul executiei lucrărilor, survine o eroare în pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părti a lucrărilor, executantul are obligatia de a rectifica 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei în care eroarea respectivă este rezultatul 
datelor incorecte furnizate, în scris, de către achizitor. Pentru verificarea trasării, executantul va 
proteja si păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   
10.6. Pe parcursul executiei lucrărilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

10.6.1. de a lua toate măsurile pentru siguranţa tuturor persoanelor a căror prezentă pe 
santier este autorizată si de a mentine santierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) si 
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lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate si ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

10.6.2. de a procura si de a întretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protectie, îngrădire, alarmă si pază, când si unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
achizitor sau de către alte autorităti competente cofnorm reglementarilor in vigoare, în scopul 
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

10.6.3. de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si în afara 
santierului si pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietătilor 
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de 
lucru. 
10.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor si instalatiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor. 
10.8. (1) Pe parcursul executiei lucrărilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligatia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau 
abuziv: 

10.8.1. confortul riveranilor, sau 
10.8.2. căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private 

care deservesc proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în 

justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din 
sau în legătură cu obligatia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea exclusiva revine 
executantului. 
10.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora 
de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii săi; executantul va selecta 
traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza încărcăturile, în asa fel încât 
traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 
astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

 (2) În cazul în care, din vina exclusiva a executantului, se produc deteriorări sau distrugeri 
ale oricărui pod sau drum care comunică cu traseul santierului sau care se află pe ruta aferenta, 
datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul 
are obligatia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea 
respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil si 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătătirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 
care comunică cu sau care se afla pe traseul santierului si care sunt necesare accesului la si de la 
amplasament.  
10.10. (1) Pe parcursul executiei lucrării, executantul are obligatia: 

10.10.1. de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
10.10.2. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de 

materiale; 
10.10.3. de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de garantie, 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 
10.11. Executantul răspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia la terminarea lucrărilor si, după 
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împlinirea acestui termen, pe toată durata de existentă a constructiei, pentru viciile structurii de 
rezistentă, urmare a nerespectării proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrării. 
10.12. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

10.12.1. reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu executia lucrărilor sau 
încorporate în acestea; si 

10.12.2. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente,  
cu exceptia situatiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor. 
10.13.  Executantul este obligat sa respecte normele de munca, de PSI si toate normele legale in 
domeniu. 
10.14. Executantul va remedia eventualele erori de executare si/sau disfunctionalitati in termen 
de 30 zile de la constatare sau de la solicitarea achizitorului, conform Art. 17. 
10.15. Orice sanctiune aplicata achizitorului de organele cu atributii in domeniul calitatii in 
constructii, mediu, primarie, etc. Determinata de modul in care executantul isi indeplineste 
obligatiile legale, va fi suportata integral de executant. 
10.16. Executantul este obligat sa desemneze o persoana din cadrul personalului sau, 
raspunzatoare cu derularea, executarea prezentului contract care va fi obligata sa tina permanent 
legatura cu dirigintele de santier si persoana desemnata a achizitorului. 
10.17. Documentatia de executie va fi elaborata in cel putin 4 exemplare cu toate verificarile 
legale, din care 2 exemplare vor fi transmise beneficiarului pentru uzul intern. 
 
11. Obligatiile achizitorului 
11.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze si sa aprobe proiectele elaborate de executant pe 
fiecare faza conform graficelor agreate. 
11.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului toate documentele pe care le 
detine care sa-i permita acestuia depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor si 
avizelor necesare executiei lucrărilor.  
11.3. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fără plată, următoarele: 

11.3.1. amplasamentul lucrării liber de sarcini; 
11.3.2. autorizaţia de construire; 
11.3.3. suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 
11.3.4. căile de acces rutier si racordurile de cale ferată, după caz; 
11.3.5. racordurile pentru utilităti (apă, gaz, energie, canalizare, etc.), până la limita 

amplasamentului santierului. 
11.3.6. Furnitura conform Anexa 5 
(2) Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către executant din capitolul de organizare de santier. 
11.4. Achizitorul are obligatia de a aproba întreaga documentatie necesară pentru executia 
lucrărilor contractate, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrării. 
11.5. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintă, căilor 
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
11.6. Achizitorul are obligatia de a examina si măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 4 
zile de la notificarea executantului. 
11.7. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte 
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrările sale. 
11.8. Achizitorul va stabili si comunica executantului un responsabil cu urmarirea si decontarea 
lucrarilor realizate in cadrul contractului. 
11.9. Achizitorul se obliga sa efectueze plăţile conform prevederilor art. 18 de mai jos. 
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12. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatiilor 
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuseste să-si îndeplinească 
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptătit de a deduce din pretul 
contractului, ca penalităti, 0,10 % pe zi intirziere din valoarea obligatiei intarziate pana la 
indeplinirea efectiva a acesteia, penalitati ce nu vor depasi valoarea lucrarii neexecutate. 
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
termenului de plată contractual, atunci acesta are obligatia de a plăti, ca penalităti, 0,10 % pe zi 
intirziere din valoarea facturii neachitate, penalitati care nu vor depasi valoarea facturata. 
12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod 
culpabil si repetat, dă dreptul părtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 
pretinde plata de daune-interese în limita prejudiciului direct cauzat şi dovedit. Rezilierea se face 
cu un preaviz de 15 zile adresat partii in culpa cu precizarea obligatiilor care nu au fost 
respectate. Daca in intervalul de preaviz mentionat, partea in culpa remediaza neindeplinirea 
invocata, rezilierea nu va mai produce efecte. 
 
13. Garantia de bună executie a contractului 
13.1. Executantul se obligă să constituie garantia de bună executie a contractului în cuantum de 
................................... si reprezinta 5% din valoarea fara TVA a contractului dupa cum urmeaza: 

13.1.1. ...................................lei pentru lucrari de executie inclusiv proiectare a 10 site-uri 
(in amplasamente precizate in Anexa.1 la prezentul ) 

13.1.2. .....................................lei furnizarea de aparate de masura , truse scule si dotari 
conform Anexa 3 

13.1.3. .....................................lei servicii de proiectarea de site-uri noi conform Anexa 4 
13.1.4. .....................................lei lucrari de constructii- montaj pentru amplasamente 

conform Anexa 5 
 
13.2. Garanţia de bună execuţie se constituie sub formă de scrisoare de garanţie bancară, care se 
depune la sediul achizitorului în termen de maxim ................ zile de la semnarea contractului. 
13.3. Achizitorul se obligă să elibereze garantia pentru participare la predarea scrisorii de 
garantie de bună executie. 
13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bună executie, în limita 
prejudiciului direct creat şi dovedit, dacă executantul nu îsi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligatiile asumate prin prezentul contract. Cu 15 zile anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de bună executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligatiile care nu au fost respectate. 
13.5. Achizitorul se obligă să restituie garantia de bună executie astfel: 

13.5.1. Pentru lucrari prevazute la Art.4 alin 4.1.1 si alin 4.1.4: 
• 70 % in baza Procesului verbal de receptie la finalizarea tuturor lucrarilor 
• 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor (24 de luni conform art 17.1) 

 
13.5.2. Pentru servicii, bunuri  prevazute la Art.4 alin 4.1.2,4.1.3, in termen de 14 zile de 

la data semnarii de catre Achizitor a fiecarui proces verbal de receptie a serviciilor respective a 
bunurilor , acesta va restitui prestatorului  valoarea garantiei corespunzatoare pentru bunurile 
receptionate/serviciile receptionate  
 
13.6. Prin restituirea garantiei se intelege semnarea si predarea de catre Achizitor Furnizorului, a 
unui acord scris cu privire la diminuarea valorii scrisorii de garantie de buna executie, in 
cuantumul, termenele si conditiile mentionate in paragrafele anterioare, acord ce va fi inaintat 
Bancii ce a emis scrisoarea in vederea deblocarii sumei corespunzatoare. 
13.7. Garantia tehnică este distinctă de garantia de bună executie a contractului. 
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14. Începerea si executia lucrărilor/prestarea serviciilor /furnizarea bunurilor 
14.1. (1) Executantul are obligatia de a începe lucrările/presta serviciile /livra bunurile  în 
...................................de la primirea comenzii  în acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului si Inspectiei de Stat în Constructii, Lucrări 
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului si emitentului autorizatiei de constructie data 
începerii efective a lucrărilor pe amplasament, trimitand o copie si Achizitorului. 
14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de executie (Anexa 2) si să 
fie terminate la data stabilită. 

 (2) Executantul va prezenta, după semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, 
alcătuit în ordinea tehnologică de executie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăsurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de executie a lucrărilor, la cererea 
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data 
prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle 
asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îsi îndeplineste îndatoririle prevăzute la 10.1, alin.(2), achizitorul este îndreptătit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal si să îl avertizeze că, în 
cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăsurarea executiei lucrărilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract si din documentatia de executie. Părtile 
contractante au obligatia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor 
atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea 
executantului si dirigintele de santier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite si oriunde îsi desfăsoară activitătile legate de îndeplinirea obligatiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
14.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentatia de executie; 
verificările si testările materialelor folosite la executia lucrărilor, precum si conditiile de trecere a 
receptiei la terminarea lucrărilor si a receptiei finale sunt descrise în documentatia de executie.   

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si încercărilor prevăzute de 
reglementările aplicabile în vigoare, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeste că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În 
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
14.5. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si măsurate. Dacă achizitorul nu se 
prezintă pentru examinarea şi măsurarea unei lucrări în termenul prevăzut la art. 11.6 de mai sus, 
executantul poate acoperi lucrarea pentru a nu periclita termenul de finalizare a lucrărilor. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau părti de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, si de a reface această parte sau părti de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost 
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea 
vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
15. Întârzierea si sistarea lucrărilor 
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15.1. În cazul în care: 
15.1.1. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
15.1.2. conditiile meteorologice nefavorabile; sau 
15.1.3. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului si nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta, îl îndreptătesc pe executant să solicite prelungirea 
termenului de executie a lucrărilor sau a oricărei părti a acestora, atunci părtile vor încheia un 
Act adiţional la contract în care se va stipula orice prelungire a duratei de executie la care 
executantul are dreptul. 
15.2. Pentru eventualele cheltuieli suplimentare rezultate in urma situatiei de mai sus achizitorul 
va initia procedurile legale de achizitie. 
15.3. Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul executiei dacă achizitorul nu plăteste în termen de 28 de zile de 
la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz, executantul va notifica, în scris, 
acest fapt achizitorului şi va relua ritmul normal deîndată ce plata tuturor datoriilor la zi a fost 
efectuată. 
 
16. Finalizarea lucrărilor 
16.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculează de la data începerii lucrărilor. 
16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligatia de a notifica, în scris, achizitorului că 
sunt îndeplinite conditiile de receptie, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie. 

(2) Pe baza situatiilor de lucrări executate confirmate si a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. În 
cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor si deficientelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de 
receptie în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului. 
16.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementările în vigoare. În 
functie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4. Receptia se poate face si pentru părti ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic si 
functional.  
 
17. Perioada de garantie acordată lucrărilor 
17.1. Perioada de garantie de 24 de luni curge de la data receptiei la terminarea lucrărilor pâna la 
data semnarii procesului verbal de receptie finală, în condiţii normale de exploatare. 
17.2. (1) În perioada de garantie, executantul are obligatia, în urma dispozitiei date de achizitor, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a 
căror cauză este nerespectarea documentatiei de executie si a clauzelor contractuale. 

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

17.2.1.1. utilizării de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului; sau 

17.2.1.2. unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de 
proiectarea unei parti a lucrărilor; sau 

17.2.1.3. neglijentei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre 
obligatiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

 

56 



(3) În cazul în care defectiunile nu se datorează vinei executantului, lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si 
plătit de achizitor. 
17.3. Dacă executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este 
îndreptătit să angajeze si să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau retinute din sumele 
cuvenite acestuia. 
17.4. (1) Uzura normală în exploatare şi vandalizările nu fac obiectul garanţiei. Se consideră 
vandalizare, enumerarea nefiind exhaustivă, ci doar enuntiativa: 

17.4.1. forţarea uşilor/încuietorilor; 
17.4.2. deteriorarea vopselei prin lipirea de afişe sau alte materiale; 
17.4.3. inscripţionarea, vopsirea, murdărirea, zgârierea; 
17.4.4. deformarea prin supraîncărcare sau forţare; 
17.4.5. orice altă acţiune din afara sferei uzurii normale care altereaza aspectul şi/sau 

funcţionalitatea construcţiei şi/sau turnului. 
(2) Executantul nu poate fi făcut răspunzător faţă de achizitor pentru nicio avarie care 

poate avea drept cauză una dintre următoarele situaţii: 
17.4.6. demontarea, transportul, manipularea, depozitarea, montajul sau exploatarea 

neconformă cu specificaţiile contractuale de către personalul achizitorului sau alţi terţi; 
17.4.7. neglijenţa în exploatarea lucrărilor de către personalul achizitorului; 
17.4.8. intervenţii asupra produselor aflate în garanţie, efectuate de personalul 

achizitorului sau de terţi neautorizaţi de executant şi care exced intervenţiile de întreţinere 
curentă; 

17.4.9. avarii accidentale dacă nu sunt dovedite ca fiind cauzate de executant; 
17.4.10. cazuri de forţă majoră. 

 
18. Termen si Modalităti de plată 
18.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata către executant  lunar în termen de cel mult 30 
zile de la primirea facturii in original de la Executant. 

18.1.1. Facturile vor fi emise numai dupa aprobarea situatiilor de lucrari de catre 
achizitorrespectiv dupa receptia serviciilor sau livrarea bunurilor 

18.1.2. Platile vor fi efectuate in intervalul 24-31 ale lunii conform OUG 34/2009 art. 36. 
18.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de 
efectuare a plătii. Imediat ce achizitorul îsi onorează restanta, executantul va relua executarea 
lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
18.3. (1) Plătile partiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor 
executate si confirmate de Achizitor conform contractului si în cel mai scurt timp posibil. 
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrări, întocmită astfel 
încât să asigure o rapidă si sigură verificare a lor. Din situatiile de lucrări achizitorul va putea 
face scăzăminte pentru servicii făcute executantului si convenite cu acesta, dacă este cazul. Alte 
scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a 
unor prevederi legale. 

(2) Situatiile de plată se confirmă în termen de 5 zile. Dacă verificarea se prelungeste din 
diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu 
sunt în litigiu va fi platită conform art. 18.1. 

 (3) Plătile partiale se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influentează 
responsabilitatea si garantia de bună executie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca receptie a lucrărilor executate. 
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18.4. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finală nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Receptia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu 
va fi conditionată de eliberarea certificatului de receptie finală. 
 
19. Ajustarea  pretului contractului 
19.1. Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  
19.2.  In situatia in care apar modificari ale cantitatilor de materiale si/sau lucrari, rezultate in 
urma fazelor de proiectare sau de executie partile vor stabili NR-urile (note de renuntare) si/sau 
NCS-urile (notele de comanda suplimentare) aferente. 
 
20. Amendamente 
20.1. Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante noi, care nu 
au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care necesita semnarea unui act aditional, 
precum şi în cazurile prevăzute expres în prezentul contract. 
 
21. Cesiunea 
21.1. Niciuna dintre părţi nu-şi va cesiona drepturile sau obligaţiile decurgând din prezentul 
contract fără acordul prealabil scris al celeilalte părţi. Fac excepţie drepturile de creanţă ale 
executantului asupra achizitorului aferente contractului, pe care achizitorul consimte ca 
executantul să le cesioneze băncii sale fără afectarea condiţiilor de plată sau a oricăror alte 
drepturi şi obligaţii reciproce dintre părţi. 
21.2. Cesiunea nu îl va exonera pe executant de nicio responsabilitate privind garantia sau orice 
alte obligatii asumate prin contract.  
 
23. Rezilierea si  incetarea contractului 
23.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept daca apare una din situatiile: 

23.1.1. una din parti este declarata in incapacitate de plata sau este declarata in stare de  
faliment si/sau lichidare. Contractul va inceta de plin drept fara interventia instantei de judecata, 
fara punere in intarziere si fara vreo alta formalitate prealabila, la data pronuntarii hotararii 
judecatoresti de deschidere a procedurii de reorganizare judiciara sau faliment; 

23.1.2. una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile prezentului contract unui tert fara 
a avea acordul celeilalte parti; Contractul va inceta de plin drept fara interventia instantei de 
judecata, fara punere in intarziere si fara vreo alta formalitate prealabila, la data cesiunii; 

23.1.3. prin reziliere in cazul neexecutarii obligatiilor contractuale; rezilierea va fi 
notificata partii care nu si-a executat obligatiile cu 30 de zile înainte de data de la care rezilierea 
va produce efecte; contractul va inceta de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia 
instantei de judecata la data notificată, prezentul având caracterul unui pact comisoriu de gradul 
IV. 
23.2. În cazul încetării contractului potrivit art. 24.1, executantul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data încetării. 
23.3. Incetarea contractului nu va avea niciun efect asupra obligatiilor financiare si/sau materiale 
deja scadente intre parti. 
23.4. Rezilierea sau incetarea valabilitatii contractului nu inlatura raspunderea partii care in mod 
culpabil a cauzat incetarea contractului. Partea culpabila va suporta toate pierderile, inclusiv 
penalizarile, suferite de cealaltă parte din cauza încetării contractului. 
 
24. Forta majoră 
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24.1. Forta majora este constatată de o autoritate competentă. 
24.2. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează. 
24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia. 
24.4. Partea contractantă care invoca forta majoră are obligatia de a notifica în mod complet 
celeilalte părti, în termen de 5 zile, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la 
dispozitie în vederea limitării consecintelor. De asemenea, în termen de 15 zile, partea afectată 
va transmite celeilalte părţi actele doveditoare ale situaţiei de forţă majoră invocate, emise de 
autoritatea competentă. În lipsa acestor notificări, exonerarea pentru cauză de forţă majoră nu va 
opera. 
24.5. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părti să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. Caracterul confidenţial al contractului 
25.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

25.1.1. de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în 
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

25.1.2. de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada 
de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
25.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului. 
25.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 

25.3.1. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă; sau 

25.3.2. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 

25.3.3. partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 
26. Solutionarea litigiilor 
 
26.1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului. 
26.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc să 
rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, litigiul va fi supus solutionarii instantei de la 
sediul pârâtului. 
 
27. Limba care guvernează contractul 
27.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
28. Comunicari 
28.1. (1) Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si în 
momentul primirii. 
28.2. Comunicările între părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmării în scris a primirii comunicării. 
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29. Legea aplicabilă contractului 
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părtile au înteles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare originale cu 
valoarea juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.     
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