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FIŞA  DE  DATE  A  ACHIZIŢIEI 
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 

 
SECŢIUNEA I.   AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE,ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT 
 

Denumire: Municipiul Tarnaveni  
Adresa: P-ta Primariei, nr. 7 
Localitate: Tarnaveni, judeţul Mures Cod poştal:  545600 Ţara: România 
Punct de contact:  
În atenţia  Biroului investitii –achizitii 
ing. Muth Teodor 

Telefon: +40 265443400,int. 35 
 

E-mail: office@primariatarnaveni.ro Fax: +40 265446312      

Adresa internet (URL): www.primariatarnaveni.ro  
Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro 

 
� Proiectul tehnic nr. 15/2015 si Caietul de sarcini nr. 11467/07.06.2017 pot fi vizualizate pe site- ul: 

www.primariatarnaveni.ro in sectiunea Informatii publice/ achizitii publice              

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 

ofertelor/candidaturilor : 5  

 
 
I.2.) TIPUL  AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE  PRINCIPALE): 

Autoritate regionala sau locala   

Activitate(activitati): -Servicii generale ale administratiilor publice 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                   da □                 nu x 

            
 SECŢIUNEA II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contract 
   Retea de apa in cartierul Victoriei 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de livrare a produselor:  
Lucrari 
Executarea 
Locul principal de prestare : cartier Victoriei, Municipiul Tarnaveni  
Codul NUTS: RO125- Mures  
II.1.3) Anuntul implică :  
Incheierea unui contract  de achizitii publice                                                                               □ 
II.1.5) Descriere succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:  
Prin prezenta procedura de achizitie Municipiul Tarnaveni doreste incheierea unui contract de achizitie publica  
pentru executarea lucrarilor de   inlocuire a retelei de apa din cartierul Victoriei, dupa cum urmeaza : 
Retea de distributie apa:  
Conducta principala PEHD PE 100 Pn 10 D = 160 mm – 10 ml, PEHD PE 100 Pn 101 D = 110 mm – 521 ml 
Bransamente retea de apa: 
Conducta de PEHD PE 100 Pn 10 D= 63 mm – 61 ml, PEHD PE 100 Pn 10 D = 32 mm – 6 ml 
Hidranti de incendiu subterani Dn 80 mm, complet echipati – 3 buc 
Camine de bransament din beton existente, care se vor pastra si la care se vor inlocui placile suport si capacele 
existente – 7 buc (necarosabile) 
Camine de bransament din PE Dn = 800 mm, in care se vor monta contoarele existente – 8 buc 
Camine de bransament din PE Dn 500 mm, in care  se vor monta contoarele existente Dn 15 mm – 3 buc 
II.1.6)Clasificare CPV(vocabularul comun privind achizitiile)  
45232150-8- Lucrări prntru conducte de alimentare cu apa 
II.1.7)Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice:      da     □         nu    x  

II.1.8) Împărţire pe loturi:           da     □         nu    x 

Dacă DA , este necesar să se depună oferte pentru: 

Un singur lot:   □                                 unul sau mai multe loturi     □                                      toate loturile:     □                                  

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) :            da □                              nu x 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
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II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul : 
Conform memoriului tehnic si listelor cu cantitati de lucrari aferente proiectului tehnic Nr. 15/82015  
Valoare estimată fără TVA:  239.495 lei (din care investitia de baza este de 235.300 lei, organizarea de santier 
este de 4.195 lei) 
II.2.2) Opţiuni                          da  □                                                                 nu x  
Dacă DA,descrierea acestor opţiuni_____________________________ 
Dacă se cunoaşte calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 
 În luni: □□     sau în zile:  □□  (de la data atribuirii contractului)      
Numărul de prelungiri posibile : □□  sau interval : între □□  şi □□   
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite , calendarul prevăzut al 
contractelor ulterioare: 
 În luni: □□     sau în zile:  □□  (de la data atribuirii contractului)      

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD  SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

3 luni incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor  

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

 Ajustarea preţului contractului         da □            nu x □  
 

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

SECŢIUNEA III:INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1)  CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                                  

Da  

- cuantumul  garantiei pentru  participare, in conf. cu art. 35 alin.(3)  lit.a) din HG NR. 395/2016 este de :  
2.000 lei 
Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 
zile. 
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a 
ofertei; 
Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: 
– depunerea în numerar, la sediul beneficiarului  
– printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari 
care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, conf. art. 36 alin 1 din 
nr.395/2016. (formularul nr.17); 
– virament bancar în favoarea autoritatii contractante în cont RO43TREZ4795006XXX000044 deschis la 
Trezoreria Operativa Tarnaveni    
In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie depusa  pana la data si ora limita de 
depunere a ofertelor. 
Garantia de participare se poate retine în conditiile prevazute la art.37 din HG nr.395/2016.  
Nota: Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, în cuantumul, forma si 
având perioada de valabilitate alta decat cea solicitata în documentatia de atribuire vor fi respinse, cf. 
prevederilor art.137alin (2), lit.a.) din HG 395/02.06.201, ofertele fiind considerate inacceptabile.  
Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 38 din HG nr.395/2016. 
III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                          da   x      nu □ 

Da 
Garantia de buna executie se va constitui conform cu prevederile art.40 din H.G. nr. 395/2016.Cuantumul 
garantiei de buna executie este 10% din pretul contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna 
executie poate fi prin: 
*printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; 
Garantia de buna executie este recomandabil sa fie emisa de catre o banca care are corespondent in Romania; 
*retineri succesive din situatiile de plata. In acest sens contractantul are obligatia, conform HG nr.395/2016 art. 
40 alin 5 de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii 
contractante, unde va depune o suma de 0,5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.  
 Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil 
prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului.Autoritatea contractanta are dreptul de a 
emite pretentii asupra garantiei de buna executie,oricând pe parcursul îndeplinirii contractului,în limita 
prejudiciului creat,în cazul în care contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract.Anterior 
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica 
pretentia contractantului,precizând obligatiile care nu au fost respectate.Perioada de garantie a lucrarii va fi de 
24 luni. Restituirea se va face conform art.42 alin.4 din HGR nr.395/2016. 
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 
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Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit: 
 - Bugetul local  

După caz, proiect/program  finanţat din fonduri  
comunitare   
     da  □         nu   x        
Dacă DA faceţi referire la proiect/program: proiect  
apartinand domeniului major de interventie : 

 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul  

Asociere, conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016. 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale                                         da □      nu x 

Dacă da, descrierea acestor condiţii 

III.1.5. Legislaţia aplicabilă 

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;  
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a 
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 
organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; 
c) Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 din 02 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice 
d) www.anap.gov.ro   

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei 
III.2.1. a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului   
Declaraţii privind eligibilitatea  
 
Solicitat    x                    Nesolicitat  □ 

Se solicita prezentare Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice-completare formular nr.1  
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant sau tert 
sustinator) va completa formularul nr.1  din documentatia de 
atribuire. 
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului 
din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica.    

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 (2) 
din Legea nr. 98/2016   
 
Solicitat    x                     Nesolicitat  □ 

Se solicită prezentare Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ - 
completare formular nr.2  
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant sau tert 
sustinator) va completa  formularul nr.2  
Încadrarea în situatia prevazuta la art.165 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului 
din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica. 
Se solicita Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor 
restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contributiilor la bugetul genera consolidat (buget local, buget de 
stat etc.) la momentul prezentarii in original sau copie conform 
cu originalul. 
NOTA: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui 
operator economic autoritatea contractanta are dreptul sa 
solicite informatii direct de la autoritatile competente. 

Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice 
 
Solicitat    x                     Nesolicitat  □ 

Se solicită prezentare Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice- completare formular nr.3;  
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant sau tert 
sustinator) va completa formularul nr.3  din documentatia de 
atribuire.  
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului 
din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica. 
 

Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 

Se solicita Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 
si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - 
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98/2016 privind achizitiile publice  
 
Solicitat    x                     Nesolicitat  □ 

completare formular nr.5;  
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant sau tert 
sustinator) va completa  formularul nr.5 din documentatia de 
atribuire . 
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului 
din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica. 
In sensul prevederilor art. 63 (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice persoane cu functii de decizie din cadrul 
autoritatii contractante: Meghesan Nicolae Sorin, Blanaru 
Stefan, Sim Florin Daniel, Muth Rodica, Beleanu Celestin, 
Balint Ibica, Muth Teodor, Coros  Vasile; Consilieri locali: 
Antonya Mihail,  Cimpoca Alin Claudiu, Cirlea Emanoil, Ciulea-
Porime Pavel, Dordea Cornel-Cristian, Fodor Alexandru Iosif, 
Gligor Dorin Petru, Heghes Octavian-Radu, Incze Csaba, 
Marcu Florin,  Mihailescu Alin Marius, Modorcea Ovidiu Vasile, 
Nastasa Nicolae,  Piaskovski Stanislav,  Popa Felician-Lucian, 
Popa Ovidiu,  Tutecean Dan Cristian, Voda Mircea  
   

III.2.1) b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  
Persoane juridice /fizice romane Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o 

forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa 
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se 
afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si 
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile 
care fac obiectul contractului. 
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrul 
Comertului original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea 
„conform cu originalul”, de pe langa tribunalele teritoriale, in 
conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul 
Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte: 
- ca informatiile cuprinse sunt reale/actuale la momentul 
depunerii  ofertelor; 
- obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul 
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. 
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta  
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comertului 
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul” pentru partea din contract pe care o realizeaza. 

Persoane juridice/ fizice străine Prezentarea de catre persoanele fizice/juridice straine a 
documentelor care dovedesc o formă de înregistrare ca 
persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din 
punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi 
traduse in limba romana de catre un traducator atestat si 
legalizate, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea 
persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate 
celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se 
vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu 
respectarea punctului IV.3.6.) Limba de redactare a ofertei. 

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/ sau profesională 
Cerinta nr. 1. 
Prezentarea listei lucrarilor executate in 
ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost 
executate in conformitate cu normele 
profesionale in domeniu si ca au fost duse la 
bun sfarsit, la nivelul a minim un 
contract/mai multe contracte , lucrari de 
canalizare  a caror valoare cumulata a fost 
de minim  239.495 lei fara TVA, insotita de 
certificari de buna executie ( care pot fi PV 
receptie partiala, proces verbal de receptie 
la terminarea lucrarii, PV receptie finala sau 
orice alt doc. doveditor) care sa indice 
beneficiarii, valoarea, perioada si locul 
executiei lucrarilor avute in vedere la 

- Completare - formular nr.7, 7.1, 7.2. 
Ofertantul va prezenta certificari de buna executie (copii dupa 
parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau 
documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante 
la finalizarea contractelor de lucrari/ procesul-verbal de receptie 
finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau 
procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca 
lucrarile au fost executate in conformitate cu normele 
profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, cu 
conditia respectatii prevederilor HGR nr.273/1994 privind 
Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, 
cu modificarile si completarile ulterioare/ Recomandare din 
partea beneficiarului/rilor public ori privat). 
Din documentele prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei, 
trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul contractului, categoriile 
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incadrarea in pragul valoric minim impus. 
 
Acestea vor fi prezentate in copii 
legalizate/copie lizibila cu mentiunea 
"conform cu originalul".  
Pentru indeplinirea cerintei a.c. va aplica 
prevederile art. 14 din Ordinul ANRMAP 
509/2011. 
Pentru contractele exprimate în alte monede 
decât lei se va folosi pentru conversie cursul 
mediu de schimb leu/alta valuta comunicat 
de catre BNR pentru anul în care lucrarile 
similare au fost executate/receptionate. 
In cazul sustinerii capacitatii tehnice si 
profesionale – experienta similara 
ofertantul va prezenta un angajament ferm 
al sustinatorului- Formular nr.15 

de lucrari incluse in contract, perioada executiei lucrarilor 
(inclusiv data incheierii contractului), locul executiei lucrarilor si 
calitatea avuta in contract (antreprenor general, asociat, 
subantreprenor). 
Ofertantul va  prezenta pentru dovedirea experientei similare o 
declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 
ani – Formular nr. 7 si 7.1. si o fisa de informatii privind 
experienta în executia de lucrari - Formular  nr. 7.2. 
În cazul în care ofertantul a participat la executia unor lucrari 
similare, în calitate de asociat, cantitatea mentionata trebuie sa 
reprezinte contributia proprie a acestuia în cadrul contractului 
prezentat.  
În situatia în care experienta specifica a fost dobândita în 
calitate de subcontractant/asociat se va prezenta contractul de 
subcontractare/asociere precum si documente doveditoare care 
atesta îndeplinirea cerintei privind experienta similara. 
Pentru contractele exprimate în alte monede decât lei se va 
folosi pentru conversie cursul mediu de schimb leu/alta valuta 
comunicat de catre BNR pentru anul în care lucrarile similare au 
fost executate/receptionate. 
Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat 
în limba de origine si în traducere autorizata si legalizata. 
Angajamentul ferm prezentat de ofertant se va intocmi in 
conformitate cu Formularul- Angajament Tert sustinator tehnica 
si profesionala- experienta similara – Formular nr.15. 

Cerinta nr. 2 
Ofertantul va trebui sa dispuna de resursele 
umane considerate de Autoritatea 
Contractanta ca fiind strict necesare 
îndeplinirii în bune conditii a contractului 
(personal de specialitate, experti in 
domeniul obiectului contractului, care vor 
avea roluri esentiale în îndeplinirea 
contractului). 
Personalul cheie al ofertantului minim 
solicitat:  
1. Coordonator de lucrari (sef de santier), cu 
diploma de studii superioare cu specialitatea  
instalatii pentru constructii. 
2. Responsabil tehnic cu executia (atestat 
conform Ordinului MLPTL 777/2003 cu 
modificarile si completarile ulterioare) 
atestat profesional pentru subdomeniul 
aferent obiectului contractului.  
3.Responsabil cu controlul tehnic de 
calitate. 
- În cazul în care se propun persoane care 
nu sunt angajati ai ofertantului, 
pentru fiecare astfel de specialist se va 
completa de catre titular Declaratia de 
disponibilitate- Formular nr.8.2. 

Completare  formular nr.8, 8.1, 8.2 
In acest sens, operatorii economici vor prezenta: 
-pentru fiecare persoana  functia care va fi indeplinita. 
- copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul” ale 
contractelor de munca, de colaborare, diplomelor, autorizatiilor, 
legitimatiilor, atestatelor sau certificatelor detinute, deciziilor, 
CV-uri etc. valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
   
Completarea formularelor:  
-Formular nr.8  - specificarea persoanelor responsabile direct 
cu indeplinirea contractului, precum si a specialistilor minim 
Solicitati 
- Formularul nr.8.1.- Angajamentul ofertantului privind resursele 
umane 
- Formularul nr.8.2.- Declaratia de disponibilitate  
 
Angajamentul ferm prezentat de ofertant se va intocmi in 
conformitate cu Formularul- Angajament tert sustinator tehnica 
si profesionala – Formular nr. 16 si nr.16.1. 

Cerinta nr. 3 
-Declaratie privind lista asociatilor si 
partea/partile din acord-cadru care sunt 
indeplinite de acestia. In cazul asocierii 
capacitatea  tehnico-economica se 
cumuleaza. In cazul in care of. este depusa 
de o asociatie, fiecare asociat va trebui sa 
indeplineasca conditiile prevazute la Sit 
personala a op. ec. si la Capac. de 
exercitare a activ. profesionale, precum si 
orice alte conditii solic. a fi indeplinite de 
catre asociati.Daca of. castigator va fi o 
asociatie, se solicita legalizarea asocierii 
pana la data incheierii contr. de achiz. 
publica. Comunicarile se vor face cu liderul 
asociatiei. Platile se vor efectua catre liderul 

Se vor completa urmatoarele formulare:  
-Form nr. 10-Acord de asociere; Form nr.11- Decl. privind 
partea/partile din contract care sunt indeplinite de 
asociati si specializ acestora; Form nr.12- Imputernicire líder 
asociatie de a reprezenta asociatia la procedura de atrib.;  
Form nr. 13- Decl. privind legalizarea asoc. 
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asociatiei. Se va nominaliza liderul 
asociatiei. Asociatii sunt responsabili solidar 
de executarea acordului-cadru. 
Cerinta nr. 4 
-Declaratie cu subcontractantii si 
specializarea acestora privind 
partea/partile din contract realizate de 
acestia. 
Resursele materiale si umane ale 
subcontractantilor declarati se iau in 
considerare numai pentru partea lor de 
implicare in contractul care urmeaza sa fie 
indeplinit. 
Daca of. castigator va subcontracta 
parte/parti din contract, se solicita 
prezentarea contr. incheiate de acesta cu 
subcontractantii nominalizati in oferta, pana 
la data incheierii contr. de achiz publica. 

-Completare Formular nr. 14-Declaratie privind partea/partile 
din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si 
specializarea acestora.  
 

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului 
                                                       da   □          nu x   
III.2.4)Contracte rezervate:                      da □          nu x 
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                □ 
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programende ocuparea forţei de muncă protejate        □ 

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                   da □                   nu x 

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative 

aplicabile:___________________________________________________________________________________  

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                         da □                  nu x 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1.1.) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire  

Offline 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Cumparare directa 

 
SECŢIUNEA IV. 2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
IV.2.1) Criterii de atribuire  

Pretul cel mai scazut                                                                                                            da x 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                                           da □          nu x 

 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă  
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul  sau cererea de 
participare : Romana 
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  

90 zile  (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI  
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
-Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de 
Sarcini. 
Propunerea tehnica va contine:  
1) Grafic fizic  pentru îndeplinirea contractului.  
2) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate în munca privind 
protectia muncii, completat- Formular nr.19. Responsabilitatea asigurarii cerintelor legale privind conditiile de 
munca si protectia muncii pentru angajatii subcontractantilor ofertantului revine în totalitate ofertantului care i-a 



 

8

subcontractat. Informatii detaliate privind aceste reglementari se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale. Adresa: str. Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucuresti, cod postal 73222, România;Telefon: 
+4021/302.7030; +4021/302.7054; Adresa web: www.inspectmun.ro.     
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la 
pretul ofertat . 
Propunerea financiara se va prezenta in conformitate cu Formularul de oferta Nr.20 si anexa la formularul de 
oferta , care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.  
Propunerea financiara va contine:  
1) Formular de oferta si anexa sa completat – Formular nr.20 si anexa la formularul de oferta  
2) Centralizatorul cheltuielilor.- Formular F1  
3) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte. – Formular F2  
3) Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.- Formular F3  
4) Lista utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj- Formular F4 
5) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale.- Formular C6  
6) Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru. – Formular C7 
7) Lista cuprinzând consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii. –Formular C8  
8) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.- Formular C9 
9) Grafic valoric de executie a lucrarii  
Alte precizari:  
a) Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului de achizitie publica respectiv.  
b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului. 
c) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de protejarea mediului, 
conform Normelor Legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor; 
d) Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate si orice costuri legate de procurarea, transportul, 
depozitarea si punerea în opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului. 
e) Se vor preciza furnizorii de materiale, in extrasele de materiale 
f) Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.  
g) Modalitate de plata: prin virament, în contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat în propunerea de 
contract 
h) Se va respecta cerintele minime impuse in fisele tehnice. 
Se va depune oferta completa .  
Cantitatile inscrise in liste de cantitati, nu pot fi modificate, inlocuite sau trecute cu valoarea 0(zero) sub 
sanctiunea excluderii ofertei.Ofertantii vor prezenta deviz/calculatie de cheltuieli insotita de desfasuratoarele 
pentru materiale, manopera, utilaje, transport, intocmite amanuntit cu evidentierea : cantitatilor, preturilor unitare 
si a oricaror elemente justificative.Devizul/calculatia va prezenta toate cotele procentuale utilizate pentru: C.A.S., 
somaj, F.U.A.S.S., fond de risc, si accidente, indirecte si profit. 
Calculele aritmetice se vor face cu doua zecimale, cu aproximari. Toate documentele intocmite vor fi certificate 
de ofertant prin semnare si stampilare.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, de a solicita orice alte 
clarificari cu privire la oferta depusa. În cazul unei discrepante între pretul unitar si pretul total, se va lua în 
considerare pretul unitar.  
Preturile unitare cuprinse în propunerea financiara vor fi stabilite în moneda –lei- si nu vor cuprinde TVA.  
Elaborarea propunerii financiare în alta forma decât cea stabilita mai sus, va avea ca efect respingerea ca 
neconforma a ofertei.Daca pretul ofertat nu rezulta clar din formularul de oferta, oferta va fi respinsa ca 
neconforma. 
Propunerea financiara va fi ferma pe toata perioada de valabilitate a ofertei, exprimata în lei fara T.V.A 
(obligatoriu cu doua zecimale). Ofertantul va elabora si prezenta propunerea financiara, astfel încât  sa respecte 
în totalitate cerintele prevazute în caietul de sarcini si documentatia de atribuire.  
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 
Ofertele vor fi depuse la Registratura Primariei municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei Nr.7,  jud.Mures, cod 
postal 4323535, cam. 23 - Registratura  
-Data limita pentru depunerea ofertei: _____________2017, ora 13;- Numarul de exemplare al ofertei: -1 
exemplar original .Paginile ofertei vor fi numerotate, semnate si stampilate.-Oferta va avea opis anexat. 
- Prezentarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice, a propunerii financiare se va face in plicuri 
separate si sigílate.Toate plicurile vor fi introduse intr-un plic exterior ce va fi marcat cu adresa autoritatii 
contractante si cu inscriptia ”A nu se deschide inainte de data…,ora….”  
- Scrisoare de inaintare – Formularul nr. 22, va fi atasat pe plicul exterior si va fi insotit de garantia pentru 
participare. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora 
stabilite pentru depunerea ofertelor. 
-Daca este cazul , Acordul de asociere – Formular nr.13, va fi atasat pe plicul exterior. 
-Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de 
persoanele autorizate sa semneze documentele. 
-Ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.- Modalitatea de transmitere a ofertelor: 
-prin posta sau curier (Cheltuielile postale cad în sarcina operatorului economic.) 
-personal la adresa mentionata  
Ofertele transmise prin fax sau e-mail nu vor fi luate în considerare. 
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Notă:Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei 
limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.  
 
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                         

  da □                       nu X 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare:  

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare/program 

operational/program national de dezvoltare rurala            

      da  □                           nu x 

VI.3) ALTE INFORMATII: 
1.Ofertantii de pe primul loc avand oferte egale vor fi invitati la o data care va fi comunicata sa depuna in plic 
inchis, la sediul A.C. o noua oferta financiara. Se repeta procedura pana la departajarea ofertelor.  
2. Comunicarea rezultatului procedurii:-conform prevederilor Legii nr. 98/2016. 
3.  Se vor respecta toate cerintele din  caietul de sarcini,  in caz contrar oferta va fi considerata neconforma.   
VI.4) CĂI DE ATAC  

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 

Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresă:Strada Stravopoleos nr. 6, Sector 3 

Localitate:Bucureşti Cod poştal:030084 Ţară:România 

E-mail:office@cnsc.ro Telefon:(+40) 21 310.46.41  

Adresă Internet (URL) 

http:/www.cnsc.ro 

Fax::(+40) 21 310.46.42/  

        (+40) 218900745  

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere 

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac  

Sunt cele prevazute la art.4 alin. 2 conform Legii nr.101 din 19 mai 2016.  
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 

Denumire oficială: Municipiul Tarnaveni - Compartiment Juridic  

Adresă:p-ta Primariei, nr. 7 

Localitate: Tarnaveni Cod poştal: 545600 Ţară: România 

E-mail: 
office@primariatarnaveni.ro 

Telefon:+40 265443400  

Adresă Internet (URL)  
www.primariatarnaveni.ro 

Fax:+40 265446312  

            
 
 
 
                   Director  Executiv Adjunct,                                                               
                 ing. Beleanu Celestin   
 
 
 
 
                   Întocmit, 
                                                                                  Sef serviciu investitii,achizitii si serv.publice 
    ing. Dobai Lorand                                                                  ing. Muth Teodor  
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          Aprobat: 
     Primarul Municipiului Tarnaveni 

Nr.  11467/07.06.2017                                                              jrs. Meghesan Nicolae Sorin 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

1. Autoritatea contractanta  Municipiul Tarnaveni, reprezentat prin primar jrs.Meghesan Nicolae Sorin  
• cod fiscal: 4323535; 
• adresa: jud.Mures, municipiul Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7 ; 
• telefon: +40265/443400 ; 
• fax: +40265/446312 ; 
• e-mail: office@primariatarnaveni.ro 
 

2. Obiectul achizitiei    
Achizitionarea  lucrarilor de reparatii pentru realizarea obiectivelor: „Retea de apa in cartierul Victoriei”  
 

3. Procedura aplicata : achizitie directa, fara faza finala de licitatie electronica; 
 
4. Durata contractului : 3 luni, de la primirea ordinului de incepere . 

        
5. Garantia lucrarii: 24 luni de la incheierea Procesului  verbal de terminare a lucrarilor si punerea in 
 Functiune pentru fiecare contract subsecvent ; 
 

      6.   Locul de executie a lucrarii: cartierul Victoriei, Municipiul Tarnaveni, jud. Mureş; 
      7.  Sursa de finantare: Bugetul general al Municipiului  Tarnaveni  
 Valoarea estimata pentru acest obiectiv de investitie este de 239.495 lei ,fara TVA 
      8.   Finalizarea procedurii : prin incheierea unui contract de achizitie de lucrari   
      9.  Specificatii tehnice: Toate lucrarile si materialele utilizate vor respecta conditiile  prevazute in 
devizele de lucrari.  
  9.1 MATERIALELE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR: 
Conditiile tehnice de calitate pentru materialele utilizate vor fi cele prevazute in SR 17 4-1/2002. 
Executantul va prezenta certificatele de calitate si garantie in conformitate cu prevederile legale, pentru  
materialele importante, utilaje si echipamente tehnologice si dotari  procurate prin grija sa, acestea urmand 
sa fie anexate Ia dosarul lucrarii .Toate materialele vor fi asigurate de executantul lucrarii. 
 
  9.2 CONDITI IIMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR: 

Lucrarile se vor executa in conformitate cu devizele antemasuratoare, atasate, privind lucrarile ce vor 
fi executate.   

Verificarea calitatii lucrarilor, inspectiile si incercarile prevazute de standardele si normativele 
tehnice sunt in sarcina executantului si vor fi efectuate cu personal calificat. Inceperea lucrarilor se va face 
numai pe baza de ordin de incepere a lucrarilor. 

 Toate conditiile privind buna desfasurare a lucrarilor ( semnalizare, deviere circulatie daca este 
cazul, protectia zonei de lucru pentru evitarea accidentelor sau altele asemenea ) sunt in sarcina 
executantului. 

Locurile de munca vor fi ingradite cu materiale vizibile privind atentionarea si interzicerea accesului 
in zona de lucru respectiva. 

Se vor respecta normele PSI precum si reglementarile privind securitatea si sanatatea in munca.   Se 
va prezenta  Declaratie pe propria raspundere privind faptul ca  la elaborarea ofertei s-a  tinut cont  de 
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii– se va completa  Formularul nr.19. 
Receptia lucrarilor se va face in doua etape: 
- receptia Ia terminarea lucrarilor, care se face Ia terminarea fiecarei lucrari; 
- receptia finala, care este receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie. 

Cu ocazia receptiei Ia terminarea fiecarei lucrari, executantul va preda comisiei de receptie, care 
este numita si isi desfasoara activitatea in conformitate cu HG 273/1994, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora, urmatoarele: 
- certificatele de calitate pentru materialele  importante mentionate mai sus si procurate prin grija sa; 
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- declaratiile de conformitate a calitatii produselor folosite Ia executarea lucrarilor, de furnizorii acestora cu 
respectarea prevederilor Regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite 
in constructii aprobat prin HGR 766/1997, Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in 
constructii", cu modificarile si completarile ulterioare; 
- procese verbale privind executia lucrarii( proces verbal de receptie calitativa, proces verbal lucrari 
ascunse, proces verbal de trasarea lucrarilor, proces verbal de verificare a cotei de fundare, proces verbal de 
verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de instalatie), fisa de 
betoane, buletine de incercari, analize. 
-  Recomandam vizitarea amplasamentului inainte de elaborarea ofertei. Elaborarea ofertei fara vizitarea 
amplasamentului  cade in responsabilitatea ofertantului. 
Masuri de protectia mediului  
În timpul execuţiei, măsurile de protecţie a mediului vor viza : - protectia apelor si a ecosistemelor acvatice  in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea  

combustibililor; - protectia atmosferei ; - protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre ; - regimul deseurilor; - protectia la zgomot; - protectia asezarilor umane si a oamenilor   
 
Executantul este direct raspunzator de orice deteriorare produsa  pe timpul executiei lucrarilor  
10. CLAUZE ASIGURATORII: 
Perioada de garantie pentru lucrarile executate va fi de 24 luni de Ia semnarea procesului verbal de receptie 
la terminarea lucrarilor si a punerii in functiune, perioada in care executantul va suporta toate cheltuielile 
necesare pentru eliminarea eventualelor deficiente aparute in acest timp din vina sa. 
Pretul din oferta este ferm si nu poate fi majorat Ia incheierea contractului si nici ulterior pe toata perioada 
derularii contractului.  
Executantul va constitui garantia de buna executie, in cuantum de  10% din valoarea contractului.  
  
11.  Sarcinile contractului: 
Antreprenorul are sarcina de a realiza obiectivul  „Retea de apa in cartierul Victoriei” prin executarea  
lucrarilor conform  listelor cu cantitati de lucrari.  
 12.Graficul fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor: antreprenorul va prezenta in cadrul ofertei, 
graficul fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor (se va completa formularul C1). 
13.Calitate lucrari 
Materialele utilizate in cadrul lucrarilor trebuie sa fie agrementate in Romania si sa posede certificat 
CE.Produsele puse in opera trebuie sa fie in conformitate cu specificatiile prezentate in caietul de sarcini  si 
vor fi insotite de certificatele de calitate si garantie si declaratii de conformitate, care vor fi depuse la cartea 
constructiei. 
In executarea contractului, antreprenorul va respecta prevederille legislatiei in vigoare (Legea nr. 10/1995 
privind asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitartii si calitatii constructiilor, Legea 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, OUG 195/2005 privind protectia mediului, Legea energiei  nr. 
123/2012, etc.)  
 
 Sef Birou Investitii-Achizitii                                                       Director Executiv Adjunct     
                 ing. Muth Teodor                                                                 ing. Beleanu Celestin 
                
 
                       Intocmit  
                  ing. Dobai Lorand       
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CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor  pe  obiectiv 

 
   

Nr.   
crt. 

Nr.cap./  
Denumirea capitolelor  de 

cheltuieli 

Valoarea 

Din care C+M subcap. cheltuielior /obiect 

deviz  
executate de comunitate 

 exclusiv TVA 

general 
Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 

1 1.2 
Amenajarea terenului         

          

2 1.3 
Amenajari pentru protectia 
mediului         

          

3 2 
Realizarea utilitatilor 
necesare obiectivului         

          

4 4 
Investitia de baza         
4.1 Reabilitare retele de apa in 

cartierul Victoriei         

5 5.1 
Organizare de santier         

          

Total valoare (exclusiv TVA):         
Taxa pe valoarea adaugata         

TOTAL valoare (inclusiv TVA)         
Cursul de referinta     =  ………...          lei/euro din data de …………... 

 

 
        

Proiectant 

        
ing. Adrain Otel 
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FORMULARUL F2 

 OBIECTIV 

  REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APA SI 
BRANSAMENTE CARTIERUL VICTORIEI - MUNICIPIUL 
TARNAVENI, JUDETUL MURES 

PROIECTANT                                               
SC ADI CONFORT INSTAL SRL 

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor  pe categorii de lucrari 

OBIECT:  RETELE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE  IN                                        
CARIERUL VICTORIEI 

          

      

Nr.   
crt. 

Nr.Cap./ 

Cheltuieli pe categoria de lucrari 

Valoarea, exclusiv 
TVA subcap 

deviz Mii lei Mii euro 
obiect 

1 I Lucrari de constructii     
2 1 RETELE DISTRIBUTIE APA SI BRANSAMENTE     
3   Total I     
4 II Montaj utilaje si echipamente tehnologice     
5   Total II     
6 III Procurare     
7 1 Utilaje şi echipamente tehnologice      
8 2 Utilaje si echipamente de transport     
9 3 Dotari     

10   Total III     
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):     

Taxa pe valoarea adaugata      

TOTAL VALOARE:     
Cursul de referinta     =  ………...          lei/euro, din data de …………... 

          
 

       
Proiectant 

       
ing. Adrian Otel 
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                                                         Formularul F3    

                                                                          

         Obiectivul:  RETEA DE APA CARTIERUL VICTORIEI,MUNIC.TARNAVENI    

         Obiectul:    REABILITARE RETELE ALIMENTARE APA SI BRANSAMENTE    

                                                                          

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz RETELE ALIMENTARE APA SI BRANSAMENTE  

                                                                          

        Categoria de lucrari:                                      

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        001  TSA02F1         M.C.        675.000                          

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ                           

        VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.                             

        ADINC.<1,5M T.TARE                                                

                                                                          

        002  TSA12C1         M.C.         50.000                          

        SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU                                

        SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA                              

        ADINC.0,0-1,5M,T.TARE                                             

                                                                          

        003  TSF05A1         MP.        1593.000                          

        SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.                           

        INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,                           

        2M INTRE DULAPI                                                   

                                                                          

        004  TSD01C1         M.C.        530.000                          

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                           

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                             

        BULG.TEREN TARE                                                   

                                                                          

        005  TSD05A1         100 MC.       5.300                          

        COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A                              

        UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE                           

        STRAT DIN PAM.NECOEZIV                                            

                                                                          

        006  TSE01C1    [ 1] 100 MP.       6.250                          

        CURATIREA DRUMULUI LA TERMINAREA                                  

        LUCRARILOR                                                        

                                                                          

        007  ACA10A2    [ 2] M             6.000                          

        MONTARE IN PAMINT LA ALIMENTARE CU APA A                          

        TEVILOR PEHD IMBINATE CU FITINGURI PRIN                           

        COMPRESIUNE,AVIND DN 32 MM                                        

                                                                          

        007 7500137          M             6.120                          

        TEAVA APA PE 100 SDR17 PN10 Dn=32X2.0mm   

                                                                          

        008  ACA10B2    [ 1] M            61.000                          

        MONTARE IN PAMINT LA ALIMENTARI CU APA A                          

        TEVILOR PEHD IMBINATE PRIN SUDURA,AVIND                           

        DN 63 MM                                                          

                                                                          

        008 7500138          M            62.220                          

        TEAVA APA PE 100 SDR17 PN10 Dn=63X3.8mm     

                                                                          

        009  ACA10C2    [ 1] M             5.000                          

        MONTARE IN PAMINT LA ALIMENTARI CU APA A                          

        TEVILOR PEHD IMBINATE PRIN SUDURA,AVIND                           

        DN 90 MM                                                          

          

                                                                 

        009 7500141          M             5.075                          
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        TEAVA APA PE 100 SDR17 PN10 DN=90x5.4mm                           

                                                                          

        010  ACA10D1    [ 1] M           521.000                          

        MONTARE IN PAMINT LA ALIMENTARI CU APA A                          

        TEVILOR PEHD IMBINATE PRIN SUDURA,AVIND                           

        DN 110-140 MM                                                     

                                                                          

        010 7500136          M           528.815                          

        TEAVA APA PE 100 SDR17 PN10 DN=110x6.6mm                          

                                                                          

        011 ACA10E1     [ 3] M            10.000                          

        MONTARE IN PAMINT LA ALIMENTARI CU APA A                          

        TEVILOR PEHD IMBINATE PRIN SUDURA,AVIND                           

        DN 160-225 MM                                                     

                                                                          

        011 7500273          M            10.150                          

        TEAVA APA PE 100 SDR17 PN10 DN=160x9.5mm                          

                                                                          

        012  ACB09A5         M             6.000                          

        TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL                          

        MONTATA PRIN INSURUBARE D 3/4 " ZINCATA                           

                                                                          

        012 3306053          M             6.120                          

        TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -                           

        20( 3/4) OL 32 1 S 7656                                           

                                                                          

        013  ACB09B2         M            30.000                          

        TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL                          

        MONTATA PRIN INSURUBARE D 1 " ZINCATA                             

                                                                          

        013 3306065          M            30.600                          

        TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -                           

        25(1 ) OL 32 1 S 7656                                             

         

        014   GA08B1    [ 2] M            10.000                          

        TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN                           

        SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF AVAND D=                            

        250 MM                                                            

                                                                          

        014 3112622          M            10.200                          

        TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA                            

        LA CALD 245 X 8 /OLT 35 S 404/2                                   

       

        015  ACA12A3    [ 4] M            20.000                          

        TEAVA PVC KA MONTATA IN PAMANT IN EXT.                            

        CLAD.ETANS.GARNIT.CAUCIUC D= 110 MM                                

                                 

        016  ACD01H1         BUC.          7.000                          

        CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE                          

        CU PIESA SUPORT NECAROSABIL TIP II A                              

                                                                                

        017  ACD01L1         BUC.          3.000                          

        CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE                          

        CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV                                      

                                                                          

        018  ACD08A1    [ 3] BUC.         11.000                          

        MONTARE CAMIN DIN POLIETILENA PENTRU                              

        CONTOR APA                                                        

                                                                          

        018 3272459          BUC.          3.000                          

        CAMIN APOMETRU DUBLUSTRAT D.550 MM                                                             

                                                                          

        018 3271407          BUC.          8.000                          

        CAMIN APOMETRU DUBLUSTRAT D.800 MM                                  

        

                                                                 

        019  ACD09G1         BUC.          2.000                          

        CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP                          
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        1785-2 DI 1,5 M. H 1,5 FARA APA                                   

        SUBTERANA CAROSABIL                                               

                                                                          

        020  ACD11G1         BUC.          1.000                          

        CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP                          

        1785-2 DI 2,5 M. H 1,5 M. FARA APA                                

        SUBTERANA CAROSABIL                                               

 

        021  ACE05A1    [ 1] BUC.         47.000                          

        PIESA PVC PT TRECERE ETANSA CONDUCTE                              

        PRIN PERETI CAMINE BETON                                          

                                                                          

        021 6311601          BUC.          6.000                          

        @PIESA DE TRECERE INGLOBATA DIN PVC 32                            

        MM CU GARN.ETANSARE                                               

                                                                          

        021 6311603          BUC.         31.000                          

        @PIESA DE TRECERE INGLOBATA DIN PVC 50                            

        MM CU GARN.ETANSARE                                               

                                                                               

        021 6311604          BUC.          2.000                          

        @PIESA DE TRECERE INGLOBATA DIN PVC 63                            

        MM CU GARN.ETANSARE                                               

                                                                          

        021 6311607          BUC.          8.000                          

        @PIESA DE TRECERE INGLOBATA DIN PVC 110                           

        MM CU GARN.ETANSARE                                               

                                                                               

        022  ACE01A1    [ 2] BUC.          3.000                          

        HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 80MM                                                               

                                                              

        023  ACE09C1         BUC.          3.000                          

        MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE                                 

        MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE                            

        CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80                                          

                                                                          

        023 3272456          BUC.          3.000                          

        ROBINET SERTAR PANA CAUCIUCATA RSPC CORP                          

        INGUST DN 80 PN 16 +ROATA FD                                      

                                                                          

        023  ACE04A1         BUC.          3.000                          

        GARNIT.MANEVRA CU TIJA 20 MM PT.VANE                              

        MONTATE: IN PAMINT                                                

                                                                                 

        024  ACE09D1         BUC.         11.000                          

        MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE                                 

        MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE                            

        CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100                                         

                                                                          

        024 4504340          BUC.          8.000                          

        ROBINET SERTAR CAUCIUCAT CU FLANSE PN 16                          

        DN 100 MM     

 

        024 3271396          BUC.          3.000                          

        COMPENSATOR MONTAJ CU BURDUF SI FLANSE                          

        DN 100 MM  PN 16                                                  

                                                                               

        025  ACE09F1         BUC.          3.000                          

        MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE                                 

        MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE                            

        CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150                                         

        025 4600042          BUC.          1.000                          

        ROBINET RETINERE CLAPA S 4631 F -PU -BZ-                          

        10- 150 225                                                       

             

                                         

        025 4504603          BUC.          1.000                          

        ROBINET SERTAR CAUCIUCAT CU FLANSE PN 16                           
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        DN 150 MM                                                            

                                                          

        025 3271886          BUC.          1.000                          

        COMPENSATOR MONTAJ CU BURDUF SI FLANSE                          

        DN 150 MM  PN 16                                                  

                                                                          

        026  ACB10B1    [ 2] BUC.          3.000                          

        FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA LIBER                             

        AVIND D= 90 MM                                                    

                                                                          

        026 4427221          BUC.          3.000                          

        @FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD DN 90                           

        COD 66402007                                                      

                                  

        027  ACB10C1    [ 1] BUC.         15.000                          

        FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA LIBER                             

        AVIND D= 110 MM                                

                                                

        027 4427269          BUC.         14.000                          

        @FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD DN 110                          

        COD 66402008                                                      

                                                                         

        027 4418189          BUC.          1.000                          

        @FLANSA OARBA OTEL PT PEHD DN 110 COD                             

        66403008                                                          

                                                                               

        028  ACB10C1         BUC.          6.000                          

        FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN                              

        SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100                                     

                                                                          

        028 4407244          BUC.          6.000                          

        FLANSA PLATA PN 16 100- 114 OL37-2 ET PU                          

        S 8014                                                            

                                                                          

        029  ACB10E1    [ 1] BUC.          4.000                          

        FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA LIBER                             

        AVIND D= 160 MM                                                   

                                                                          

        029 4427324          BUC.          4.000                          

        @FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD DN 160                          

        COD 66402011                                                      

                                                                          

        030  ACB05B1    [ 1] BUC.          3.000                          

        IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE                               

        ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN                            

        10-25 AT.                                                         

                                                                          

        030 6607575          BUC.          3.030                          

        GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5                                  

        DIAMETRU= 80 M 100-500 G2X4 S1733                                 

                                                                          

        030 5801851          BUC.         24.000                          

        SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 70 GR.                          

        8.8 S4272                                                         

                                                                          

        030 5843146          BUC.         24.000                          

        PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16                          

                                                                          

        031  ACB05C1    [ 2] BUC.         21.000                          

        IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE                               

        ARMATURI SI CONTOARE CU DN 100 MM SI  

        PN 10-25 AT.                                                         

                        

                                                   

        031 6607587          BUC.         21.210                          

        GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5                                  

        DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733                                
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        031 5801887          BUC.        168.000                          

        SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 75 GR.                          

        5.8 S4272                                                         

                                                                         

        031 5843146          BUC.        168.000                          

        PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16                          

 

        032  ACB05E1         BUC.          4.000                          

        IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE                               

        ARMATURI SI CONTOARE CU DN 150 MM SI PN                           

        2,5-25 AT.                                                        

                                                                          

        032 6607604          BUC.          4.040                          

        GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5                                  

        DIAMETRU= 150 M 100-500 G2X4 S1733                                

                                                                            

        032 5801887          BUC.         32.000                          

        SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 75 GR.                          

        5.8 S4272                                                         

                                                                          

        032 5843146          BUC.         32.000                          

        PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16                          

                                                                         

        033  ACE12A1    [ 1] BUC.          3.000                          

        MONTARE CONTOR DE APA RECE CU DN 15 MM                            

                                                                          

        034  ACE12B1    [ 1] BUC.         15.000                          

        MONTARE CONTOR DE APA RECE CU DN 25 MM                                                               

                                                                          

        035   SD13A1    [ 1] BUC.          6.000                          

        ROBINET SFERA CU MUFE,PT TEVI OTEL CU D=1/2 "                                                            

                                                                          

        035 7344028          BUC.          6.000                          

        @ROB SFERA FI-RAC OLAND+FLUTURE DN 1/2"                           

        COD 40710422                                                      

                                                                            

        036   SD13C1    [ 1] BUC.         30.000                          

        ROBINET SFERA CU MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=1''                                                              

                                                                          

        036 7344083          BUC.         30.000                          

        @ROB SFERA FI-RAC OLAND+FLUTURE DN 1"                             

        COD 40730422                                                      

                                                                           

        037   SD13F1    [ 1] BUC.          1.000                          

        ROBINET SFERA CU MUFE PT.TEVI OTEL CU D=2''                                                              

                                                                          

        037 7344129          BUC.          1.000                          

        @ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" COD                          

        40480425                                                          

                                                                          

        038 ACA17A2     [ 2] BUC.        141.000                          

        PIESA LEGATURA DIN POLIETILENA IMBINATE                           

        PRIN ELECTROFUZIUNE LA CONDUCTE PEHD                              

                                                                          

        038 3271403          BUC.          6.000                          

        REDUCTIE ELECTROFUZIUNE GF D. 32/20                              

                                                              

        038 3271401          BUC.         30.000                          

        REDUCTIE ELECTROFUZIUNE GF D. 63/32                              

                                                                                

        038 3272460          BUC.          1.000                          

        REDUCTIE ELECTROFUZIUNE GF D.110/90     

                          

        038 7502134          BUC.          1.000                          

        REDUCTIE ELECTROFUZIUNE GF D.110/63                              

                                                                          

        038 3271562          BUC.          2.000                          

        REDUCTIE ELECTROFUZIUNE PE100 EF 160-110                          
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        038 3272462          BUC.          3.000                          

        TEU BRANSAMENT ELECTROSDABIL EF PE 100  

        SDR11 D=110/32                            

                                                                          

        038 3272463          BUC.         15.000                          

        TEU BRANSAMENT ELECTROSDABIL EF PE100  

        SDR11 D=110/63                            

                                                                          

        038 3272464          BUC.          2.000                          

        TEU ELECTROFUZIUNE PE100 SDR11 D=110/90                                                       

 

        038 3271557          BUC.          3.000                          

        TEU ELECTROFUZIUNE PE100 SDR11 D=110                              

 

        038 3271561          BUC.          1.000                          

        TEU ELECTROFUZIUNE PE100 SDR11 D=160               

                                                                          

        038 3272469          BUC.          8.000                          

        MUFA ELECTROFUZIUNE GF D. 32                                     

                                                                          

        038 3272470          BUC.         32.000                          

        MUFA ELECTROFUZIUNE GF D. 63                                     

                                                                          

        038 3272471          BUC.         10.000                          

        MUFA ELECTROFUZIUNE GF D. 90                                     

                                                                                

        038 3272472          BUC.         45.000                          

        MUFA ELECTROFUZIUNE GF D.110                                     

                                                                                                    

        038 3272476          BUC.          8.000                          

        MUFA ELECTROFUZIUNE GF D.160                                     

                                                                          

        038 3271406          BUC.          3.000                          

        COT 90 GRADE ELECTROFUZIUNE GF D. 32                              

                                                                              

        038 3272465          BUC.         15.000                          

        COT 90 GRADE ELECTROFUZIUNE GF D. 63                              

                                                                          

        038 3272466          BUC.          1.000                          

        COT 90 GRADE ELECTROFUZIUNE GF D. 90                              

                                                                          

        038 3272467          BUC.          2.000                          

        COT 90 GRADE ELECTROFUZIUNE GF D.110                              

                                                                          

        038 3272468          BUC.          4.000                          

        COT 45 GRADE ELECTROFUZIUNE GF D.110                              

                         

        038 3271565          BUC.          3.000                          

        CAPAT FLANSA PE100 D 90 SDR17                                     

                                                                          

        038 3271679          BUC.         21.000                          

        CAPAT FLANSA PE100 D 110 SDR17                                  

 

        038 3271681          BUC.          4.000                          

        CAPAT FLANSA PE100 D 160 SDR17                                    

       

        039 ACA17A2          BUC.         37.000                          

        PIESE DE LEGATURA DIN POLIETILENA                                 

        IMBINATE PRIN COMPRESIUNE LA CONDUCTE DE                          

        ALIMENTARE CU APA DIN PEHD   

                                      

        039 3272474          BUC.          6.000                          

        RACORD COMPRESIUNE D 20X1/2" FE                            

        CU FILET ALAMA                                                    

                                                                          

        039 3272475          BUC.         30.000                          

        RACORD COMPRESIUNE D 32X1" FE CU                           
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        FILET ALAMA                                                       

                                                                          

        039 3270092          BUC.          1.000                          

        RACORD COMPRESIUNE D 63X2" FE CU                          

        FILET ALAMA                                                       

 

        040  ACE07A1         100 M.        1.030                          

        SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE                          

        ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50                                     

                                                                          

        041  ACE07B1         100 M.        0.050                          

        SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE                          

        ALIMENTARE CU APA AVIND DN 80                                     

                                                                          

        042  ACE07C1         100 M.        5.210                          

        SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE                          

        ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100                                    

                                                                               

        043  ACE07E1         100 M.        0.100                          

        SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE                          

        ALIMENTARE CU APA AVIND DN 150                                    

                                                                          

        044  ACA20A1    [ 1] BUC.          2.000                          

        INCHIDEREA CAPETELOR LA CONDUCTE DIN                              

        PEHD PENTRU EFECTUAREA PROBEI DE                                  

        PRESIUNE AVAND D: 50-90 MM                                        

                                                             

        045  ACA20B1    [ 1] BUC.          4.000                          

        INCHIDEREA CAPETELOR LA CONDUCTE DIN                              

        PEHD PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND                          

        D: 110 MM                                                         

                                                           

        046  ACE16A1         M          1194.000                          

        MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR                                 

        METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.                               

        CONDUCTE                                                          

                                                                          

        047  W2H07A1    [ 1] M           603.000                          

        BANDA AVERTIZOARE CU CONDUCTOR DE CUPRU 

        INCORPORAT AVAND SECTIUNEA  2,5 MMP                            

                                                                          

        048  ACE08A1         M.C.        145.000                          

        UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA                          

        SI CANALIZARE CU: NISIP                                           

           

        049 RPAB13A1         BUC.          4.000                          

        MANEVRAREA (INCHIDERE-DESCHIDERE) VANE                            

        PT.IZOLARE ZONE RETEA MANUAL IN PAMINT                            

        VANA D= 50-200 MM                                                 

                                                                          

        050 RPAC07A1    [ 1] BUC.          3.000                          

        DEMONTARE CONTOARELOR DE APA SI ROBINET                           

        CU HOLENDER IN CAMIN DIAM.15                                      

                                                                          

        051 RPAC07B1    [ 1] BUC.         15.000                          

        DEMONTARE CONTOARELOR DE APA SI ROBINET                           

        CU HOLENDER IN CAMIN DIAM.25                                      

                                                                          

        052 RPSD34B1         BUC.          1.000                          

        DEMONTARE ROBINET SERTAR CORP PLAT 80-                            

        100 MM*                                                           

        053 RPSXA03          M           370.000                          

        DEMONTARE TEAVA OTEL INSTALATII ZINCATA                           

        MONTATA IN PAMINT CANALE LEGATURI                                 

        OBIECTE SANITARE D < 4   

                                                                          

        054 RPIC72M1         BUC.        185.000                          

        TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.                             
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        FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 108X4 MM *                             

                                                                          

        055 RPAC05B1         TONA          6.000                          

        RIDICAREA DIN SANT PE MAL A TUBURILOR SI                          

        PIESELOR SPECIALE AVIND GREUT.0,2 - 2,0                           

        T *                                                               

                                                                          

        056 RPAJ04A1    [ 1] M.C.          8.000                          

        CURATIREA MANUALA A DEPUNERILOR DIN                               

        CAMINE DE VIZITARE                                                

    

        057 RPCU10A3         BUC.          6.000                          

        STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU                          

        GROSIMEA 16-20CM SECTIUNE 50-300CMP                               

                                                                          

        058   DC04B1    [ 1] M           360.000                          

        TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT BETON                              

        ASFALTIC LA DRUMURI                                               

                                                                             

        059   DG04A1         M           130.000                          

        DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE                            

        BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATE PE NISIP                            

                                                                              

        060   DG05A1         MP.         144.000                          

        DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS                              

        FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE                                     

        PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE                                      

                                                                          

        061   DG06A1         M.C.          8.000                          

        SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT                          

        POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA                            

        IMBRAC CAROSAB                                                    

                                                                          

        062   DA06A1    [ 1] M.C.         13.000                          

        STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT                            

        REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU                           

        ASTERNERE MANUAL                                                  

                                                                          

        063   DA06A1         M.C.         27.000                          

        STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT                           

        REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU                           

        ASTERNERE MANUAL                                                  

                                                                          

        064   DA12B1         M.C.         22.000                          

        STRAT FUND REPROF PIATRA SPARTA PT. DRUM                          

        ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA                          

        INNOROIRE                                                         

                                                                          

        065   DA13A1         MP.         144.000                          

        MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 8                           

        CM GROS    

                                                                          

        066   DB01B1         MP.         144.000                          

        CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM                              

        BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV                             

        NEBITUM EXEC MECANI    

                                                                          

        067   DB16D1    [ 1] MP.         144.000                          

        IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA                          

        CALD IN GROS DE 5,0CM ASTERN MANUALA                              

      

        067 2600206          KG           13.536                          

        BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS                            

        754                                                               

                                                                          

        067   DZ14A1         TONA         17.300                          

        PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN                                  

        CRIBLURA EXECUTATLA CALD CU BITUM IN                              
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        INSTALATII TIP ANG                                                

                                                                          

        068   DE10D1         M           130.000                          

        BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT                                 

        TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN NISIP                          

        30 X 20 CM                                                        

                                                       

        069   DF24A1         BUC.          8.000                          

        SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU                                  

        CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU                             

        INDICATOARE METALICE                                              

                                                                          

        070   DF26A1    [ 1] M           603.000                          

        MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN                                  

        MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA                             

                                                                          

        071  TRA01A…P        TONA        404.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= … KM                           

                                                                          

        072  TRI1AA03C2      TONA        404.000                          

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN                          

        PRAFURI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-                            

        AUTO CATEG.2                                                      

                                                                          

        073  TRA01A…         TONA        396.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= … KM.                                                     

                                                                          

        Cheltuieli directe din articole:                                  

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

        Din care:  

 

        Valoare aferenta utilaje termice   =                              

        Valoare aferenta utilaje electrice =                              

                                                                          

        Detaliere transporturi:                                           

        -Articole TRA                                                     

                                                                          

        Alte cheltuieli directe:                                          

        -CAS:                                                             

        -SOMAJ:                                                           

        -SANATATE:                                                        

        -FOND DE RISC:                                                    

        -FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE:                                

                                                                          

        Total cheltuieli directe:                                         

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL  

    

        Cheltuieli indirecte:                                             

        Profit:                                                           

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                              

        TVA                                                               

        TOTAL cu TVA    

                                                   

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)          
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Formulare 
Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea 
şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită 
comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
Formularul nr. 1: Declaraţie privind eligibilitatea 
Formularul nr. 2: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 (2)  din Legea nr. 
98/2016   
Formularul nr. 3: Declaraţie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 167  din Legea nr. 98/2016   

Formularul nr. 5: Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice  
Formularul nr. 7: Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani 
 
Formularul nr. 7.1: Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani 
 
Formularul nr. 7.2: Experienta similara 
 
Formularul nr. 8: Lista cu persoanele responsabile pentru executia lucrarilor 
Formularul nr. 8.1: Angajamentul ofertantului privind resursele umane 
Formularul nr. 8.2: Declaratie de disponibilitate 
Formularul nr. 10: Acordul de asociere 
Formularul nr. 11: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea 
acestora 
Formularul nr. 12: Împuternicirea liderului asociaţiei de a reprezenta  asociaţia la procedura de atribuire 
Formularul nr. 13: Declaratie privind legalizarea asocierii 
Formularul nr. 14: Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractaţii şi 
specializarea acestora 
Formularul nr. 15: Angajament privind susţinerea  capacitate tehnica- experienta similara 
Formularul nr. 16,16.1,16.2: Angajament privind susţinerea tehnica si profesionala 
Formularul nr. 17: Model de instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a 
contractului de achizitie publica 
 
Formularul nr. 19: Declaraţie privind protecţia muncii 
Formularul nr. 20: Formular de ofertă si anexa la formularul de oferta 
Formularul nr.22: Scrisoare de inaintare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            OPERATOR ECONOMIC                                                                    Formular  nr.1     
                 _____________________    
                     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 
ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost condamnat  în 
ultimii 5 ani, eu sau vreun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau vreun membru care are 
putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul ..................................................................................... prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  
 a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 
a fost condamnat;   
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;   
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   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;   
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 
finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;   
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 
fost condamnat;   
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 
noiembrie 1995.   
  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
    Data completării ...................... 

Operator economic, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
                                                                   Formular nr.2 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARAŢIE  
      privind neîncadrarea în prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 (2)  din Legea nr. 
98/2016   

 
 

 
Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului economic - persoana juridică], în 

calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................................................[ se menţionează procedura] 
pentru atribuirea acordului-cadru de achizitie publica avand ca 
obiect.................................................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], organizată de 
.................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante], 

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

 
      b)  cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante,  
      îndeplineşte una din următoarele condiţii:   
            a) este mai mic de 4.000 lei;   
          b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de operatorul 
economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.   
 
            Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 
 

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

Operator economic, 
…………………………. 
(semnătura autorizată ) 
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                                                                                                  Formular nr.3  
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 
                                                               DECLARAŢIE  
             privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 167  din Legea nr. 98/2016   

 
 

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului economic - persoana juridică], în 
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .......................................................................[ se menţionează procedura] 
pentru atribuirea acordului-cadru de achizitie publica avand ca 
obiect.................................................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], organizată de 
.................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
 
   a) nu ma aflu  în procedura de insolvenţa  sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;   
    b) nu am fost condamnat in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere 
eticii profesionale sau pentru  comiterea unei abateri profesionale grave care îmi  pune în discuţie integritatea;  
    c) nu am  încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu  
această procedură;   
 
    d) nu mă aflu  într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu această procedură,  iar această situaţie nu poate 
fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
   
    e) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire; 
   
    f) nu mi-am  indeplinit in mod defectuos, in ultimii 3 ani,  încălcand  în mod grav sau repetat obligaţiilecontractuale principale 
care imi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, din motive imputabile mie, fapt care a dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de 
daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
   
   g) nu am prezentat informatii false/ voi prezenta informatiile si documentele justificative solicitate de catre autoritatea 
contractanta, în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; 
   
   h) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale 
care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care 
pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, 
selectarea mea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.   

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

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

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

 
 

                                                                                                                            Formular nr.5 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 
 

                                              DECLARAŢIE        
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice  

 
 Subsemnatul(a) ………………………… (se inserează numele operatorului economic-persoana juridica) in calitate de 
ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de ……………..[se menţionează procedura] 
pentru atribuirea acordului-cadru de achizitie publica avand ca obiect pentru achiziţia de …..…………………….. [se inserează, 
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după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV], la data de ………………. [se inserează data], organizata 
de …………………………………. [se  inserează numele autorităţii contractante], 
 declar pe proprie răspundere ca: 
- nu am drept mebri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati, 
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv, ce detin functii de decizie in cadrul Municipiului 
Tarnaveni:  
 
- nu sun implicat in relatii comerciale, astfel cum sunt prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu 
persoane ce detin  functii de decizie in cadrul Municipiului Tarnaveni. 
             Subsemnatul/a .................................................. declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta  daca vor interveni 
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in 
cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 
             
              Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 
 Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.       
 
                    Ofertant, 
         ……………………….. 
         (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                     Formular  nr. 7 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
 
 
 

                 Subsemnatul, …………………………….reprezentant împuternicit al …………………………(denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
               Subsemnatul, ………………………………. declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc 
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
              Subsemnatul, ……………………………….. autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai…………………………… (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 
 
 
 

Data _____/_____/_____      
 
 

 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(semnătură autorizată) 

 
                                                                                                                                     Formular  nr. 7.1. 

 
LISTA PRINCIPALELOR  

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 
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Nr 
crt 
 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 

contract  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract**) 

1        
2        
...        

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

  Data _____/_____/_____      
 
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(semnătură autorizată) 

 

 

 

 
                                                                                                              Formularul  nr. 7.2 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________  
     (denumirea/numele) 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

 
    1. Denumirea si obiectul contractului: 
        Numarul si data contractului: 
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
        Adresa beneficiarului/clientului: 
        Tara: 
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 
       (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
      contractant unic sau contractant conducator (lider de asociere) 
      contractant asociat 
      subcontractor 
    4. Valoarea contractului                     

  Valoarea contractului 
 

Exprimată în moneda în care s-a 
încheiat contractul 

Exprimată în echivalent 
Lei 

a) iniţială (la data semnării 
contractului)   

b) finală (la data finalizării 
contractului)   

Cursul la care s-a realizat transformarea lei/moneda straina  
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare. 
6. Natura si cantitatea de servicii prestate si lucrari executate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 
ofertantul îşi susţine experienţa similară 
7. Numărul şi data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor      
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul verbal de recepţie 
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară 

  Data _____/_____/_____      
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(semnătură autorizată) 

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract. 
                                                                                                                          Formular nr.8 

OPERATOR ECONOMIC 
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  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 

LISTĂ CU 
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

 
 Subsemnatul _________________________, reprezentant imputernicit  al .................................................... (denumirea 
operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea 
“__________________________________________________________“ voi folosi următorul personal: 
 

 
         Data _____/_____/_____ 
 

OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(semnătură autorizată) 

 

  

                                                                                                            Formular nr.8.1 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 

 

 

 
 

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI 
privind resursele umane 

 
 
 
 
 Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al ……………………….. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, că, în cazul 
indisponibilităţii la execuţia contractelor subsecvente a unor persoane dintre cele nominalizate in  Formularul nr.8, 
acestea vor fi înlocuite numai cu persoane care îndeplinesc cerinţele de calificare minimale solicitate pentru 
resursele umane respective (pentru poziţia respectivă). 

 
 
 
 
 

          Data _____/_____/_____ 
 
 
 

Nr 
crt FUNCŢIA 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
Studiile se specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de 
lucrări 

similare, 
executate în 
calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
 PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA ACORDULUI-CADRU  

 

1 Sef santier    

2  RTE    

3 Responsabil CQ    

4     

5     

6     

7     
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OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 

                                                                                                        Formularul  nr.8.2.  
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 

 

 

 
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 
 
 Subsemnatul/ subsemnata .............................................................................., declar că sunt disponibil(ă) pentru a 
îndeplini în totalitate atribuţiile aferente poziţiei de ............................................................................ în vederea executării 
acordului-cadru care urmează să fie atribuit de către ....................................., pe întrega perioadă de implicare efectiva in 
derularea acordului-cadru , pentru ofertantul .............................. (denumire ofertant). 

   
 
 Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declaraţie de disponibilitate în cazul în care perioada de 
execuţie a contractului se va prelungi datorită unor motive care nu pot fi prevăzute la momentul de faţă. 
 

 

 

 
 

          Data _____/_____/_____ 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 
(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Formular Nr.10 

 
ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a acordului-cadru  de achiziţie publică 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016.  

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. ___________________________ 
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2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu 
cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

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

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

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

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

 
Liderul asociatiei: 

______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului 

contractului/contractelor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Formularul nr.11 
OPERATOR ECONOMIC        
_____________________ 
     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind partea/părţile din acord-cadru care sunt îndeplinite 

de asociaţi şi specializarea acestora 
 Subsemnatul ……………(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …......................... (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat, privind executarea ..........................................................................  sunt reale. 

 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 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 în legatură 
cu activitatea noastra. 

Nr. 
crt. 

Denumire 
asociat 

Sediul 
asociatului 

Obiecte de 
activitate 

relevante ale 
CUI 

Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi executate de către 

fiecare asociat 
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asociatului 
1     Denumirea :  

(parţial – se va face o scurtă 
descriere, conform Contractului de 
asociere) 
Valoarea  (lei, fără TVA): … 
…………. 
Procent din valoarea totală a 
contractului: …………… 

…      
 

Notă: Se vor completa informaţiile relevante pentru fiecare asociat în parte. 
Data completării        

…………………              
Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 
Notă: Acest formular se va completa de către lider 
 
 
 

                                                                                                                                              Formularul nr.12 

OPERATOR ECONOMIC        

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAŢIEI DE A REPREZENTA ASOCIAŢIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

 
 Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din: ……….(se trec toţi asociaţii), împuternicim 
liderul asociaţiei, ………….. (se trece denumirea operatorului economic care este liderul asociaţiei) să reprezinte asociaţia la 
prezenta procedură de atribuire.   
 
Semnăturile asociaţilor: 
    

 Reprezentant  
ofertant 

(lider de asociaţie) 

Reprezentant 
asociat 1 

Reprezentant 
asociat 2 

………
……… 

Numele/denumirea 
asociatului 

    

Numele persoanei autorizate     
Semnătura autorizată     
 
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos şi se va completa:  

  N/A – nu este cazul. 
 
Data completării …..................(ziua, luna anul). 

 
Ofertant / Lider de asociaţie, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Formular nr. 13 
OPERATOR ECONOMIC        
_____________________ 
     (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND LEGALIZAREA ASOCIERII 
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 Candidatul, ………………………………………, format din asocierea urmatorilor operatori  economici :  
 
 
1. Asociatul (1) ……………………………………….. 
2. Asociatul (2)………………………………………… 
3. Asociatul (3)………………………………………… 
 
 
 Declar pe propria raspundere ca in cazul declararii ofertei comune ca fiind castigatoare, in termen  de 5 zile inainte de 
semnarea acordului-cadru  de executie lucrari voi prezenta Autoritatii Contractante, acordul  de  asociere legalizat in original.  
 
 
Semnatura:                                                                                                                 Data: 
  
        ……………………… 
 
 
Asociatul (1) ……………………………………….. 
Asociatul (2) ……………………………………….  
Asociatul (3) ……………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 

Formularul  nr. 14 
OPERATOR ECONOMIC        
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
  

DECLARATIE  
PRIVIND LISTA CU SUBCONTRACTANŢII  ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al 

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

Nr.
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializarea  Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractate 
     

     
     
     
     

 
 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, 
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarate. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................  (denumirea si adresa autorităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabila până la data de ……………………………………………………...... 
                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 

Operator economic, 
………………… 

(denumire, semnătură autorizată, stampila) 
 
 
 
 
 

 
Formular nr.15 

Terţ susţinător  financiar/tehnic 
.......................................         
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ANGAJAMENT FERM  DE SUSTINERE 

                                            privind  capacitate tehnica – experienta similara 
Subsemnatul, …………………………….., domiciliat în ……………., str. …………………… nr. …………,  judeul ………………….., 
posesorul cărţii de identitate seria ……………… nr. …………… eliberată de ……………………. la data de ……………………, cod 
numeric personal …………………….., în calitate de reprezentant legal al ……………… …………… (denumirea tertului sustinător), 
cu sediul social in ………………………………….., ……………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul ……………………….., sub nr. ……………………….., avand Cod Unic de Înregistrare nr: 
……………………………,  în numele şi pe seama firmei menţionate mai sus,  

ne luăm angajamentul ferm pentru susţinerea ofertantului ………(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) 
……………….. în următoarele condiţii: 
Referitor la procedura de atribuire a acordului-cadru de lucrari: 
......................................................................................................................................................,  

Noi,  … (denumirea tertului sustinător)…., cu sediul social in …………………………., inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul …………………….., sub nr. …………………………………………, avand Cod Unic de 
Înregistrare nr: …………………..,  reprezentata legal  prin ……………….,  

Ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa punem la dispozitia ofertantului ………(denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici) ……,  cu sediul in ………………………….., cod fiscal ………………………., toate 
resursele tehnice  necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta, conform ofertei 
prezentate.  

Acordarea sustinerii - experinta similara  nu implica alte costuri pentru autoritatea contractanta, cu exceptia celor care au 
fost cuprinse in propunerea financiara. 

In acest sens, ne obligam in mod ferm si neconditionat sa punem la dispozitia ………(denumirea ofertantului/grupului de 
operatori economici) ……, 

- experinta similara (daca este cazul): ……… (se va inscrie contractele de servicii/lucrari asacum sunt solicitate in 
documentatia de atribuire ) …… 
, participant cu oferta la atribuirea acordului-cadru  de lucrari .......................................... necesare pentru indeplinirea integrala, 
reglementara si la termen a acordului-cadru de achizitie publica.  

Noi, … (denumirea tertului sustinător)….garantam autorităţii contractante indeplinirea obligatiilor aumate de acesta, in 
situatia in care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării acordului-cadru, ne obligam să depunem documente din 
care sa rezulte propria experienta similara . 

Noi, … (denumirea tertului sustinător)…., declaram ca intelegem sa raspundem in mod neconditionat fata de autoritatea 
contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ………(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) 
……, in baza acordului-cadru de achizitie publica si pentru care ………(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) 
…… a primit sustinerea tehnica   potrivit prezentului angajament, renuntand, in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discutiune. 

Noi, … (denumirea tertului sustinător)…. , declaram ca intelegem sa renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca 
orice exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea contractanta, cat si fata de ………(denumirea ofertantului/grupului de 
operatori economici) ……,  care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in mod 
necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.  

 

 

 

Noi, … (denumirea tertului sustinător)…., declaram si intelegem ca raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii 
contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament si totodata autoritatea contractanta are posibilitatea de 
actiune directa impotriva noastra pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in prezentul 
angajament. 

Noi, … (denumirea tertului sustinător)….,, declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si 
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatiile prevazute de art. 59,60, 164,165, 166(2), 167 din 
Legea 98/2016 privind achizitiile publice.  Prezentul inscris reprezinta angajamentul nostru ferm de sustinere incheiat in 
conformitate cu prevederile art. 182 alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de 
a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere tehnica acordat 
............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

   
Dau prezentul angajament pentru a-i sevi ………(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) ……,  la Municipiul 
Tarnaveni , cu sediul în localitatea Tarnaveni, P-ta Primariei Nr. 7 , jud. Mures , în vederea participării la licitaţie pentru atribuirea 
acordului-cadru de lucrari:  ...................................................................... 
Data: ……………………… 

TERT SUSTINATOR, 
 

..................................................... 
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Formular nr. 16 
Terţ susţinător tehnic şi profesional       
.......................... 
(denumirea)                                        
 

*ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/ grupului de operatori economici 
 

Către:  .................................................. 
Adresa:.................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

 
Noi, … (denumirea tertului sustinător)….,, declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si 

sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatiile prevazute de art. 59,60, 164,165, 166(2), 167 din 
Legea 98/2016 privind achizitiile publice.  Prezentul inscris reprezinta angajamentul nostru ferm de sustinere incheiat in 
conformitate cu prevederile art. 182 alin. 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de 
a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere financiară acordat 
............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
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Dau prezentul angajament pentru a-i sevi ………(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) ……,  la Municipiul 
Tarnaveni , cu sediul în localitatea Tarnaveni, P-ta Primariei Nr. 7 , jud. Mures , în vederea participării la licitaţie pentru atribuirea 
acordului-cadru de lucrari:  ...................................................................... 
 
 
 
 
 
Data completării    

 
…………………     
 

Terţ susţinător, 
…............. …………………(denumire societate) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formular nr. 16.1 

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................                                    (denumirea 
terţului susţinător tehnic si profesional) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat privind persoanele responsabile pentru executia lucrarilor pentru indeplinirea acordului-cadru 
de achiziţie publică ................................................ 

LISTĂ CU 
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR    

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea 
acordului-cadru de achiziţie publică. 
               Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul 
angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
                Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze 
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................................................   
                                                                                  (denumirea şi adresa autorităţii contractante)  

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită 

.............................................. ........................................................ 
                                      (denumirea ofertantului /grupului de operatori economici) 

Data completării, 
Terţ susţinător, 

…………………(numele operatorului economic) 
..............................(numele persoanei autorizate şi semnătura)  

 

Nr 
crt 

FUNCŢIA 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

Studiile se specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de 
lucrări 

similare, 
executate în 
calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
 PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA ACORDULUI-CADRU  

 

1     

2      

3     

4     
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Formular nr.17 
_______________________ 
(denumire emitent garantie) 
 

 
MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru de achizitie publica 
 
 

Către ___________________________________________ 
(denumirea autoritătii contractante si adresa completă) 

 
 

Avand în vedere procedura ________________________ pentru atribuirea acordului-cadru de achizitie 
___________________________ (denumirea contractului), noi  ___________________ (denumirea emitentului), având sediul 
înregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligăm fată de  __________________________________ (denumirea 
autoritătii contractante) sa platim  neconditionat suma de ________________________________, la prima sa cerere scrisa in 
conformitate  
            ( in litere si in cifre ) 
 
cu prevederile art.36, alin.(4) din H.G. nr. 395/2016, in care autoritatea contractanta sa specifice suma ceruta de ea si datorata ei 
si declara culpa persoanei garantate, respectiv ofertantul se afla in oricare dintre situatiile urmatoare: 

 
a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut la art.           39 

alin. (3) din Legea nr.395/2016;  

c) ) oferta sa fiind stabilită câstigatoare, ofertantul ___________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze 
acordul-cadru  de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei; 

 
Prezenta garantie este valabilă până la data de ______________. 
 

În cazul în care părtile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau să modifice unele 
elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta 
scrisoare de garantie îsi pierde valabilitatea. 
Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.  
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instantele judecătoreşti 
române.  

 
Data completării ............................ 
Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua ______ luna _______ anul _________  

 
(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             

 
 
                                                                                                                                                     Formularul nr. 19 

OFERTANTUL, 
_________________ 
 ( denumire/nume) 
 

 

 
Declaraţie 
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privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă 
şi protecţia muncii 

 
 
Subsemnatul _________________________________________________________,                                      [numele în clar al 
persoanei autorizate] 
 reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului] , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că , la procedura pentru atribuirea acordului-cadru de achizitie publica: 
___________________________________________________________________________________mă angajez să execut 
lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie 
a muncii care sunt în vigoare în România. 
 
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi 
de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în preţul acordului-cadru conform propunerii 
financiare. 
 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
 
 
 
 

Formular nr. 20 
OFERTANTUL  

_________________ 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA                                                                 

  

Catre .................................................................................................... 

         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

                   (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să executăm  ________________________________ 
_________________________________________________ 

                 (denumirea obiectivului de investiţii) 

la un pret  de _________________________ lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 

 __________________ lei  . 

 (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita castigatoare: 
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- să executăm lucrările prevăzute ,  în graficul de timp anexat  în ………….luni calendaristice de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor; . 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________zile,    

                                                                                                                    (durata in litere si cifre)  

 respectiv pana la data de ___________________________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si 

    (ziua/luna/anul) 

poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea acordului-cadru  de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Alaturi de oferta de baza:      

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 
"alternativa";     

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna 
executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

              (semnatura) 

oferta pentru si in numele _____________________________ (denumirea/numele ofertantului) 

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

(denumirea/numele ofertant) 
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ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 

1.  Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat)  
2.  Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de:  
3.  Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice)  
4.  Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de 

începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.  Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)  
10.  Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri )  

 
Data ……………/…………/…………………. 
 
 

……………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de ……………………….(funcţia), legal autorizat să semnez 
oferta pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 

 
 

………………………..(semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL C6 
LISTA 

cuprinzand consumurile de resurse materiale1)  
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           Ofertant,  

                   ……………………………………… 

                   (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL C7 
 

LISTA 

cuprinzand consumurile cu mana de lucru1) 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
meseriei 

Consumurile 
(om/ore) cu 

manopera directa 

Tariful mediu 
- lei/ora - 

Valoarea (exclusiv 
TVA) 

-  lei – 

Procentul 2) 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
materiale 

U.M. Consumurile 
cuprinse in 

oferta 

Pretul unitar 
(exclusiv TVA) 

- lei - 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
- lei – 
(col. 3 x 
col. 4) 

Furnizorul Greutatea 
(tone) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
2. 
3. 
… 

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

……. 
……. 
……. 
……. 
 
 
 
 
    - 

…………….. 
……………. 
……………… 
…………….. 
 
 
 
 
            - 

……………….. 
…………………

. 
……………….. 
……………….. 

 
 
 
 
- 

…………
…….. 

…………
…………
…………
…………

……. 
 
 
 
 

…………
…… 

……………
……………
……………

…. 
 
 
 
 
- 

……………
……………
……………

…... 
 
 
 
 

…………. 

 
TOTAL Σ M : 

 

 lei : 
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(col. 2 x col. 3) 
0 1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
…. 

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

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

………. 

………………
………………
………………
……………… 

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

……… 

- 
- 
- 
- 

 
TOTAL Σ m 

 
……………………. 

 
……………… 

 

       lei …………. 
 
 

 
………………

… 
 

Lucrarea se incadreaza in grupa ……………………………………..(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz) 
 
                                                                                                                       Ofertant, 

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

                                                                                                            (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARUL C8 
 

LISTA 

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii1) 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea utilajului  
de constructii 

Consumurile  
- ore de functionare - 

Tariful orar 
- lei/ora de functionare - 

Valoarea (exclusiv 
TVA) 

-  lei – 
 (col. 2 x col. 3) 

0 1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
… 

……………………
……………………
……………………
……………………. 

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

…………………………
…………………………
…………………………

………………………….. 

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

……….. 
 

TOTAL Σ U 
 

………………………… 
 

  lei……………….. 
--------------------------
-------------- 
 

 
 
                                                                                                          Ofertant, 
                                                                                                                
                                                                                      ………………………………………… 
                                                                                                 (semnatura autorizata) 
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                                                                                            FORMULARUL C9 

LISTA 

cuprinzand consumurile cu transporturile1)  
 

Nr.  
crt. 

 
Tipul de transport 

Elementele rezultate din analiza lucrarilor ce 
urmeaza sa fie executate 
    tone                           km              ore de  
transportate               parcursi         functionare                  

Tariful 
unitar 

- lei/km - 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
- mii lei - 

0 1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 

Transport auto (total) 
din care pe categorii : 
1.1………………… 
1.2……………………
…………………………
… 
Transport pe calea 
ferata 
(total), din care pe 
categorii : 
2.1…………………….. 
2.2……………………
…………………………
… 
Alte transporturi (total) 

     

 
TOTAL Σ t : 
 

 mii 
lei……
….. 
----------
-------- 
euro 
………
… 

                                                                                                  Ofertant,                                                                    
                                                                               …………………………………….. 
                                                                                      (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 

FORMULAR nr. 22 
 
 

OFERTANTUL                                                 Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
………………….                                                           Nr…………../……………… 
(denumirea/numele) 
Nr................/.......................... 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
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 Către……………………………………………………………………… 
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
 
  Ca urmare a  anuntului de participare nr. ..... ….din ........…………/(ziua/luna/anul), privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului având ca obiect 
_______________________________, noi …………… (denumirea/numele 
ofertantului)………….vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, continând, în 
original : 

I. Documentul ................................... privind garanţia pentru participare (tipul, seria/numărul, 
emitentul) în valoare de ………………..lei. 

II.  
III. Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc. 
IV. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat: 

 . numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele 
pentru prezenta procedură de atribuire: ………………….. 

A. adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură: 
………………. 

B. telefon: ………….. 
C. fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: ………………. 
D. e-mail: …………… 
E. site Internet (dacă e cazul): ………….. 
F. contul în care se va vira garanţia de participare la restituirea acesteia de către 

Autoritatea contractantă: …………….., deschis la Trezoreria ………… 
 
    Data completării ............... 
 

Ofertant / Lider de asociaţie, 
................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 
Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant /  liderul  de asociaţie. 
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Contract de lucrări 
“Retea de apa in cartierul Victoriei” 

Cod CPV 45232150-8 
   nr. ......... din data de ............................ 

 
Preambul 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si Hotararii Guvernului nr.395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/ acord cadru din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul 
contract de executie lucrari, între 

 
Autoritatea contractanta MUNICIPIUL TARNAVENI, adresa sediu P-ta Primariei nr.7, telefon/fax 
0265/443400; 0265/446112, fax 0265/446312, cod fiscal 4323535, cont trezorerie  RO76 TREZ 24A6 
7050 3710 101X , deschis la Trezoreria Statului, reprezentata prin jrs. Meghesan Nicolae Sorin, functia 
PRIMAR, in calitate de achizitor, pe de o parte 
si intre 
executantii: 
  …………… adresa ………, str. …………, nr. …., telefon …….., fax …………, numar de 
inmatriculare  ……….., cod fiscal RO…………, cont trezorerie RO…………., deschis la Trezoreria 
…….., reprezentat prin …………., funcţia …………, în calitate de executant,  
 

pe de alta parte, a intervenit prezentul contract. 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut 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 enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi. 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
 
 
 
 

Clauze obligatorii 
 
4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga să execute si să finalizeze obiectivele “Retea de apa in cartierul Victoriei” în 
perioada/perioadele convenite si în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia si finalizarea 
obiectivului.  
 
5.  Preţul contractului 
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5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform 
graficului de plăţi, este de ……. lei, la care se adauga TVA, in valoare de ........... lei.  
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata executiei lucrarii este de 3 luni, de la   ordinului de incepere a lucrarilor. 
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte dupa data expirarii perioadei de garantie 
acordata lucrarii. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului începe după  predarea amplasamentului si primirea ordinului de incepere a 
lucrarilor. 
7.2 – Dupa fiecare faza a lucrarilor se va solicita autoritatii contractante efectuarea masuratorilor. 
 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt: 

- oferta tehnica si oferta financiara; 
- caietul de sarcini; 
- acte aditionale, daca exista; 
- alte anexe la contract.  

 
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului.  
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 
stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului 
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 
 
 
 
10. Obligaţiile principale ale executantului   
10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi 
pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.   
10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre 
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului, va fi ţinut de acesta în vederea 
consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. 
Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către 
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
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(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 
10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în 
execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în 
scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja 
şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.   
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

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

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor;  

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

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării.  
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
 a) confortul riveranilor, sau 
 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia 
prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau 
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau 
al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va 
limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, 
în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor 
respective. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care 
se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
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instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul 
şantierului.  
10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite 
într-un interval de 24 luni de la recepţia la terminarea lucrării şi, după  
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, urmare a nerespectării proiectelor şi 
detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

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

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;  
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
10.13 - Responsabilitatile executantului din punct de vedere al respectarii normelor de securitatea muncii 
(conform Anexei nr. 1) si PSI : 
 (1) sa se informeze si sa-si insuseasca instruirea privind riscurile existente in locurile de munca din 
gestiunea achizitorului unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea. 
 (2) sa-si doteze personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace de 
protectie necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la locurile de munca din gestiunea 
achizitorului unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea. 
 (3)sa ia masuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii si PSI pentru executarea lucrarilor, 
conform. 
 (4) sa nu utilizeze la locurile de munca scule, aparate si utilaje care sa puna in pericol securitatea si 
sanatatea personalului propriu sau al achizitorului. 

(5) sa respecte normele de securitatea muncii si PSI specifice la punctele de lucru unde executa 
lucrarile. 
(6) accidentele de munca suferite de personalul executantului in timpul deplasarii la si de la  locurile 

de munca si cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii si PSI la executarea lucrarilor se vor 
inregistra la acesta. 

(7) in situatia cand executantul apeleaza la subcontractanti, acestia vor respecta obligatiile stabilite 
pentru executant. 
10.14 – Nevizitarea amplasamentului lucrarii pana la semnarea contractului nu poate fi un motiv pentru 
neindeplinirea contractului conform obligatiilor asumate in oferta. 
10.15. - Executantul este direct raspunzator de orice deteriorare produsa  pe timpul executiei lucrarilor  
 
11. Obligaţiile achizitorului 
11.1 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
şantierului. 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant. 
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11.2 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de 
nivel în imediata apropiere a terenului. 
11.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile de la 
notificarea executantului. 
11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
 
 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
o cota procentuala de 1% , calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat 
urmatoare termenului de scadenta si pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale. 
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
prevăzute la art. 18.1., achizitorul are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% din plata 
neefectuată, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-
interese. 
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna 
la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
 

Clauze specifice 
 
 
13. Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului, 10 % din valoarea fara TVA a contractului. De 
regula garantia de buna executie se constituie printr+un instrument de garantare emis in conditiile legii de o 
societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. 
In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are 
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.  
 Daca partile convin, garantia de buna executie în cuantum de .................. lei, se poate constitui si prin 
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a 
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent in administrarea acestuia . Suma initiala care se depune de catre contractant in contul 
disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Pe parcursul 
indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din 
sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita ca drept  garantie de buna 
executie in documentatia de atribuire.  
13.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate 
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are 
obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
13.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie dupa cum urmeaza: 
a). 70% din valoarea garantiei, respectiv …….. lei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 
b). Restul de 30% din valoarea garantiei, respectiv ………… lei, la expirarea perioadei de garantie a 
lucrarilor executate pe baza procesului verbal de receptie finala, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii 
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;  
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13.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 
 
 
14. Începerea şi execuţia lucrărilor 

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului în acest sens din partea achizitorului. 
14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 
 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de 
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. In cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor sau terminarea pregătirilor, achizitorul este 
îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze 
că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume 
responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă 
persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi 
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a 
recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.   
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt finalizate 
pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
 
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

15.1 - În cazul în care:  
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

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

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

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24, acesta are dreptul de a sista lucrările sau 
de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului 
prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 
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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 execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data 
începerii lucrărilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca 
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările 
făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  
 
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
17.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală (24 
luni calendaristice). 
17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor (in max. 3 
zile), de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor 
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a 

lucrărilor; sau 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite 

care îi revin în baza contractului. 
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta 
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 
17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
 
18. Modalităţi de plată 
18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile  calendaristice  de la 
data  emiterea facturii de catre executant.  
18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 
executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi 
onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
18.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o 
situaţie de lucrări partiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile 
de lucrări partiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu 
acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare 
a unor prevederi legale. 
 (2) Situaţiile de plată partiale se confirmă în termen de 5 zile de la data primirii lor. 
 (3) Plăţile parţiale se efectueaza la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de 
bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 
18.4 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 
achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită. 
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18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat 
de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va 
fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 
 
19. Ajustarea  preţului contractului 
19.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
19.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 
 
20. Asigurări 
20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată 
de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor 
sau a angajaţilor acestora. 
 
21. Amendamente  
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
22. Subcontractanţi 
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în 
care el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa 
din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.  
 
23. Cesiunea 
23.1 – Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in 
sarcina partilor contractate, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, si nu va exonera executantul de 
nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate din contract. 
 
 
24. Forţa majoră 
24.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
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24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
24.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
24.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. Soluţionarea litigiilor 
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecatoreşti din România – Tribunalul Mures, Curtea de Apel Mures.  
 
26. Limba care guvernează contractul 
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
27. Comunicari 
27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi, ............, prezentul contract în trei exemplare, câte doua pentru 
achizitor si un exemplar pentru executant.     
 
                              Achizitor                                Executant    
    
   MUNICIPIUL  TARNAVENI                                       
                                                                                                                     
               PRIMAR                DIRECTIA ECONOMICA       
         
              
                                                                                                            
DIRECTOR EX.ADJ.             SEF BIROU INVESTITII                      
 
 
         CONSILIER JURIDIC                

              


