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COMUNA CÎRCEA                                                                                           SE APROBĂ, 

Nr. 10884/21.09.2021                                                                                           PRIMAR, 

                                                                                                                      VALERICĂ PUPĂZĂ 

 

 

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

COMUNA CÂRCEA 

Cod de identificare fiscala: 16346370;  

Adresa: Strada Aeroportului, Nr.45, Sector: -, Judet: Dolj; Localitate CÂRCEA:; Cod Postal: 

207206; Tara:Romania; Codul NUTS: RO411 Dolj;  

Adresa de e-mail: carcea@dj.e-adm.ro  

Nr de telefon: +40 0251458121; Fax: +40 0251458121 

Persoana de contact: PÂRVULESCU DARIA-AURELIA 

In Atentia: PÂRVULESCU DARIA-AURELIA;  

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) 

www.primariacarcea.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

denumire oficiala: COMUNA CÂRCEA 

 

I.2) ACHIZITIE COMUNA 

Contractul implica o achizitie comuna: da □ nu X 

Contractul este atribuit de un organism central de 

achizitie: 

da □ nu X 

 

I.3) COMUNICARE  

Documentele de achizitii publice sunt disponibile 

pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit 

la (Website):  

 

 

www.e-licitatie.ro 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari 

inainte de data limita de depunere a ofertelor 

/candidaturilor 

 

5 

Numar zile pana la care Autoritatea contractanta va 

raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data 

limita de depunere a ofertelor. 

3 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 

 

Adresa mentionata mai sus 

 

 

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare 

trebuie depuse la: 

 

 

Adresa mentionata mai sus 

 

I.4) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE  ACTIVITATEA PRINCIPALA 

(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

 

mailto:carcea@dj.e-adm.ro
http://www.e-licitatie.ro/
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X Autoritatea regională sau locală. 

□ Altele (precizati): ————————— 

 

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              

da □ nu X 

 

I.5) ACTIVITATEA PRINCIPALA  

X Servicii generale ale administratiilor publice 

□ Altele (precizati): ————— 

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              

da □ nu X 

 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) OBIECTUL ACHIZITIEI 

II.1.1) TITLU: EXECUȚIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII: 

„MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE DISPENSAR - SCHIMBARE 

DESTINAȚIE ÎN CLĂDIRE SERVICII COMUNITARE” 

Numar de referinta:1 

II.1.2) Cod CPV PRINCIPAL: 45453100-8 - Lucrări de renovare 

II.1.3) TIP DE CONTRACT 

 

a) Lucrari                                    
X       

b) Furnizare  

             □              

c) Servicii                                      

□  

 

II.1.4) DESCRIEREA SUCCINTA A CONTRACTULUI SAU A ACHIZITIEI 

/ACHIZITIILOR 

Obiectul contractului de lucrări îl reprezintă: 

- lucrări de execuţie  pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE, 

RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE DISPENSAR - SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN 

CLĂDIRE SERVICII COMUNITARE” 

Valoarea estimata a lucrărilor:  329.706,20 lei , fără TVA. 

 

II.1.5) VALOAREA TOTALA ESTIMATA 

Valoarea estimata fara TVA :   329.706,20  lei fără TVA  

II.1.6) IMPARTIRE IN LOTURI                                                    da □ nu X 

Da 

Ofertele trebuie depuse pentru                               

Numarul maxim de loturi  care pot fi atribuite unui singur ofertant □ 

 

Selectati modul de ofertare : 

 

Un  singur lot                  □   

Toate loturile                  □ 

Numar maxim de loturi  □                             

 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea 

urmatoarelor loturi sau grupe de loturi .............................................. 
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II.2.2 DESCRIERE 

II.2.2) CODURI CPV SECUNDARE 

Cod CPV sau denumire : 45000000-7 | Lucrări de construcţii 

II.2.3) LOCUL DE EXECUTARE  

CODUL NUTS:  RO411Dolj                                                                                                  

Locul principal de execuţie: Comuna Cârcea, jud.Dolj 

II.2.4)DESCRIEREA ACHIZITIEI PUBLICE (NATURA SI CANTITATEA 

LUCRARILOR , PRODUSELOR SAU A SERVICIILOR SAU O MENTIUNE PRIVIND 

NEVOLIE SI CERINTELE ) 

Conform caiet de sarcini. 

Valoare estimata pentru execuţie lucrări: 329.706,20 lei , fără TVA din care: 

 

II.2.5 )CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

Pretul cel mai scazut  X   

 

II.2.6.................. 

II.2.7 DURATA CONTRACTULUI , CONCESIUNII, A ACORDULUI CADRRU SAU A 

SISITEMULUI DINAMIC DE ACHIZITIE  

Durata in luni :       4            sau in zile  

Contractul se reinoieste              da □ nu X 

Daca Da 

Descrierea reinoirilor  

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

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

 

II.2.9 ) INFORMATII PRIVIND NUMARUL DE CANDIDATI CARE URMEAZA SA 

FIE INVITATI – CU EXCEPTIA PROCEDURILOR DESCHISE  

Numarul de candidati estimat  □ 

Sau   

Numarul minim-maxim de candidati estimat  □ 

Criterii de preselectie  

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

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

II.2.10 INFORMATII PRIVIND VARIANTELE 

Vor fi acceptate variante  

Da   □                                            Nu X 

II.2.11 INFORMATII PRIVIND OPTIUNILE  

Optiuni  

Da □                                              Nu X 

II.2.12 INFORMATII PRIVIND CATALOAGELE ELECTRONICE  

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau  sa includa un 

catalog electronic  

Da □                                              Nu X 

 

II.2.13 INFORMATII PRIVIND FONDURILE UNIUNII EUROPENE 

Da □                                          Nu x 

Alte fonduri □ 

Cofinantare                                             

Fonduri bugetare  x                                           
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II.3 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI  

 

Da         X                                  Nu  □ 

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului: 

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: Conform clauzelor de la punctul 18 din 

modelul de contract care face parte dindocumentatia de atribuire. 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1.1) CONDITII  DE PARTICPARE 

 

III.1.1.a) SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI: 

Informatii si formalitati necesare evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

Completare Formularelor nr.7, nr 7prim din documentatia de atribuire de catre operatorul 

economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) care confirma ca acesta nu 

se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din 

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

Încadrarea în una din situatiile prevazuta la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru 

atribuirea contractului de achizitie publica. 

Conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert 

sustinator, dupa caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data 

încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, 

documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de 

calificare si selectie, respectiv: 

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local si bugetul de stat, cu privire 

la plata impozitelor, taxelor (pentru sediul central si pentru toate punctele de lucru pentru care 

exista obligatii de plata) si a contributiilor la bugetul general consolidat. 

Certificatele vor atesta „lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora”. 

- cazier fiscal operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere 

sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

- Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea 

nr.98/2016 privind achizitiile publice, se va prezenta in SEAP odata cu DUAE de catre toti 

participantii (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz). 

- alte documente edificatoare, după caz. 

Se vor depune formulare tip, eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul 

este rezident, în copii semnate si stampilate pentru „conformitate cu originalul” de catre 

reprezentantul legal al ofertantului . 

Dupa caz, se vor depune documente care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate 

beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2, art.167, alin.2 si art.171 din Legea 

nr.98/2016. 

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile 

competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea 

obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în 
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conformitate cu legistatia din tara de rezidenta. 

 

III.1.1.b) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

 

Ofertantii vor completa informatiile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, 

respectiv: 

1. Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice române: 

- Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in 

conditiile legii, din care 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. Obiectul contractului 

trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. 

Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile/reale la momentul 

prezentarii. 

2. Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice straine: 

- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare ori apartenenta din punct de 

vedere profesional, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic (se 

va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). 

Din datele cuprinse in documente trebuie sa rezulte ca ofertantul are dreptul sa desfasoare 

activitati in conformitate cu obiectul contractului. 

- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, 

valabile pentru anul calendaristic in curs. 

 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea 

de contract pe care o va realiza. 

Cerinta se aplică inclusiv pentru subcontractantii si/sau tertii sustinători care completează 

informatiile aferente situatiei lor. 

 

 

III.1.2) CAPACITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate  

 Modalitatea de indeplinire  

 

III.1.3.a) CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate  

 

Modalitatea de indeplinire 

Cerinta nr.1 

 

Pentru execuție 

Ofertantul trebuie sa fi executat lucrări de 

constructie/ modernizare/ reabilitare/ 

renovare/ reparatii capitale construcţii civile 

la nivelul a maxim 2 contracte in ultimii 5 

ani,  in baza carora s-au executat lucrari a 

caror valoare cumulata sa fie de minim 

Modalitate de îndeplinire: 

 

  

- Ofertantul clasat pe primul loc in urma 

aplicarii criteriului de atribuire va prezenta 

documente doveditoare (copii ale contractelor 

sau ale paginilor din contract, proces verbal de 

receptie finala, proces verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor/ recomandari din partea 
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300.000 lei, fara TVA. Dotările nu fac 

obiectul prezentului contract de lucrări. 

 

În situația in care contractele au fost 

semnate inainte de perioada de 5 ani si se 

prezinta un document care confirma 

executarea respectivelor lucrari in perioada 

de referinta, autoritatea contractanta va lua 

in considerare intreaga valoare a lucrarilor 

care fac obiectul respectivului document 

prezentate pentru indeplinirea cerintei. 

Ultimii 5 ani solicitati in vederea 

demonstrarii experientei similare se vor 

calcula prin raportare la data limita de 

depunere a ofertelor. 

In cazul unei asocieri, cerinta minima se va 

considera indeplinita in mod cumulativ. 

 

Trebuie precizate urmatoarele informații: 

numărul și data contractului invocat drept 

experiență similară, tipul/categoriile de 

lucrări similare executate, valoarea fara 

TVA, beneficiarul, data și numărul 

documentului de recepție, precum și 

ponderea și activitățile / categoriile de 

lucrări pentru care a fost responsabil în 

execuția lucrărilor / calitatea in contract 

(contractant unic / asociat / subcontractant – 

caz in care se va preciza antreprenorul 

general si beneficiarul final). Daca in cadrul 

contractului/contractelor invocate drept 

experienta similara s-au executat mai multe 

tipuri de lucrari, daca acestea au inclus si 

servicii / furnizare sau au fost derulate in 

asociere / ca subcontractant, se vor preciza 

exclusiv lucrarile similare, conform cerintei,  

executate efectiv de catre ofertant si 

valoarea acestora, fara TVA.  

 

Informaţii privind terţul susţinător, 

subcontractanţii, asociaţii (dacă este cazul) 

conform legislaţiei incidente în domeniul 

achiziţiilor publice. 

-se vor depune angajamentul ferm, acordul 

de subcontractare şi acordul de asociere ca 

primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de 

excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de 

capacitate iar documentele justificative care 

probează îndeplinirea celor asumate în 

angajamentul ferm  urmează a fi prezentate 

la solicitarea autorităţii contractante, doar 

beneficiarilor/ certificate /orice alte documente 

pe care ofertantul le considera relevante) din 

care să reiasă cel putin următoarele informatii: 

- denumirea părtilor; 

- categoriile de lucrările executate, astfel încât 

să fie furnizate toate informatiile solicitate si 

necesare pentru a se verifica îndeplinirea 

cerintei privind experienta similară; 

- beneficiarii, indiferent dacă acestia sunt 

autorităti contractante sau clienti privati; 

- valoarea în lei, fără TVA, 

- data de început si data de finalizare,. 

 

Din documentele prezentate trebuie sa rezulte 

ca au fost executate lucrari similare de iluminat 

public din punct de vedere al complexitătii cu 

cea care face obiectul achizitiei la nivelul a cel 

putin unui contract/maxim 2 (două) contracte. 

 

Documentele vor depuse in plic semnate ologrf 

și ștampilate. 

 
In cazul în care contractul/contractele 

prezentate ca experientă similară au fost executate 

în asociere, valoarea ce va fi luată în considerare 

pentru îndeplinirea cerintei minime se va calcula în 

conformitate cu procentul prevăzut în contractul de 

asociere, care se va prezenta împreună cu celelalte 

documente doveditoare pentru îndeplinirea cerintei. 

In cazul în care contractul/contractele 

prezentate ca experientă similară au fost executate 

ca subcontractant, valoarea ce va fi luată în 

considerare pentru îndeplinirea cerintei minime se 

va calcula în conformitate cu valoarea mentionată 

în acordul de subcontractare, care se va prezenta 

împreună cu celelalte documente doveditoare 

pentru îndeplinirea cerintei. 

            În cazul în care ofertantul demonstrează 

îndeplinirea criteriilor referitoare la experienta 

similară bazându-se pe capacitătile altor entităti, 

invocând, după caz, sustinerea unui tert,  împreună 

cu angajamentul de sustinere si anexa la acesta, 

trebuie să fie completat separat si de către 

tertul/tertii sustinător(i) pe a căror capacitate se 

bazează ofertantul. Se va prezenta angajamentul 

tertului sustinător împreună cu documentele anexe 

la angajament din care rezultă modul de efectiv în 

care se va materializa sustinerea acestora.    
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de către ofertantul clasat pe locul I în 

clasamentul intermediar întocmit la 

finalizarea evaluării ofertelor. 

 

III.1.3.b.) STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII SI DE PROTECTIE A 

MEDIULUI  

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate  

 

 

Modalitatea de indeplinire 

    

III.1.5 INFORMATII  PRIVIND CONTRACTELE  REZERVATE                                                                                  

da □ nu X 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate  □  

Contractul va fi executat exclusiv in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca 

protejate  □  

III. 1. 6 )DEPOZITE VALORICE SI GARANTII SOLICITATE: 

 

III.1.6.a) GARANTIE DE PARTICIPARE : da X nu □ 

 

3.297,06 lei. Garantia de participare se va constitui în conf. cu art.36 din H.G.nr.395/2016, 

astfel: (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 

de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 

asigurări, în condiţiile legii. (2) G.p.trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de 

valabilitate prevazute în documentatia de atribuire (6 luni de la data limita de depunere a 

ofertelor). (3) G.p.trebuie sa fie irevocabila. (4) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada 

ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a 

beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se 

depunde in plicul c ofertele economice si tehnice . Contul Primăriei Cârcea de constituire a 

garantiei de participare este: RO94TREZ2915006XXX012140, cod fiscal 16346370 deschis 

la Trezoreria Craiova. Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru 

participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare 

din urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa 

fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei c) 

oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în termenul 

prevazut de legislatia in vigoare. Se returneaza conform prevederilor legale. 

Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata 

în limba română. 

Pentru plata in valuta se va lua in calcul valoarea leu/altă valută a BNR din data publicării 

anuntului de participare. 

(Formular 1) 

III.1.6.b) GARANTIE DE BUNA EXECUTIE da X nu  

Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA (Formular nr.2) 

2. Mod de constituire: 

a) Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din 

România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. 

b) Retineri succesive din sume datorate din situatiile de plata lunare, intr-un cont deschis de 

executant la Trezoreria Statului, la dispozitia autoritatii. Suma initiala nu va fi mai mica de 
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0,5% din pretul contractului, fara TVA. 

3. Restituirea garantiei de buna executie in conformitate cu art.42 alin. 4 din HG 395/2016 

4.Retinerea garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art.41 din HG 

395/2016. 

In cazul unei asocieri, Liderul Asocierii va face dovada constituirii garantiei de bună executie 

in numele asocierii. 

Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achizitie publică. 

III.1.8 ) FORMA JURIDICA PE CARE O VA LUA GRUPUL DE OPERATORI 

ECONOMICI CARUIA I SE ATRIBUIE CONTRACTUL  

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

 

III.1.9 ) LEGISLATIE APLICABILA  

• Legea privind achizitiile nr. 98/2016 

• 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; 

• Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică 

/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

•  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

•  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, modificata si completata; 

• www.anap.gov.ro 

 

III.2) CONDITII  REFERITOARE LA CONTRACT  

III.2.1)Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 

da □ nu X 

 

 

  III.2.2) EXECUTAREA CONTRACTULUI ESTE SUPUSA ALTOR CONDITII 

SPECIALE:            da □ nu X 

Daca da descrieti aceste conditii 

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

 

III.2.3) INFORMATII PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL CU EXECUTAREA 

CONTRACTULUI  

Obligatia de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru 

executarea contractului 

da □    nu X  

 

Daca da  

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  DESCRIERE 

IV.1.1) TIPUL PROCEDURII SI MODALITATEA DE DESFASURARE:  

IV.1.1.a) MODALITATEA DE DESFASURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE                                                       
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Offline x       Online  □ 

 

IV.1.1.b) TIPUL PROCEDURII (se va completa dupa caz) 

a) Achiziție directă - Publicitate anunț 

IV.1.3) INFORMATII PRIVIND UN ACORD –CADRU SAU UN SISITEM DINAMIC 

DE ACHIZITII 

Ofertele trebuie depuse pentru: contract de achizitii publice 

 

IV.1.6 INFORMATII DESPRE LICITATIA ELECTRONICA : 

Se va organiza o licitatie electronica : da □ nu X 

 

IV. 1.8 ) INFORMATII DESPRE ACORDUL PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

(AAP): 

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitie publice : da □ nu X 

 

 

IV.2) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.2.1) PUBLICAREA ANTERIOARA PRIVIND ACEASTA PROCEDURA 

IV.2.4 ) LIMBLILE IN CARE POT FI DEPUSE OFERTELE SAU CERERILE DE 

PARTICIPARE      

 RO   X      

Moneda in care se transmite oferta financiara:RON 

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentian oferta: 

Durata in luni: 4 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 IV.4 )  PREZENTAREA OFERTEI  

 

IV.4.1 MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE  

 

Pentru prezentarea Propunerii Tehnice, ofertanții trebuie să utilizeze formularul inclus în 

Documentația de Atribuire - “Formular cadru – propunere tehnica” 

Nerespectarea cerintelor minime  duce la respingerea ofertei ca neconforma. 

Propunerea tehnica va contine obligatoriu urmatoarele elemente: 

1.Prezentarea metodologiei de indeplinire a lucrărilor ce fac obiectul contractului in 

concordanta cu cerintele din caietul de sarcini, prin care sa demonstreze corespondenta 

propunerii tehnice cu specificatiile respective. Modul de prezentare a propunerii tehnice este 

raspunsul punctual la cerintele functionale si tehnice prezentate in documentatia de atribuire, 

incadrate in contextul unei prezentari coerente, acoperitoare, la nivelul solicitarilor. 

 

2. Documentele suport relevante pentru demonstrarea calificarilor solicitate pentru personalul 

utilizat in executarea contractului (diplome, atestate, legitimatii aflate in termenul de 

valabilitate legal, recomandari, CV, alte documente relevante). Având in vedere prevederile 

din Caietul de sarcini - Cerinte Profesionale necesare indeplinirii contractului - autoritatea 

contractantă solicită ca ofertantul, în propunere tehnică, să descrie modul în care vor interveni 

expertii în implementarea contractului precum si modul in care operatorul economic ofertant 

si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, 

situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii 

serviciilor respective –declaratii de disponibilitate, contracte de colaborare, etc ). 

3. Ofertantul are obligatia de a preciza in cadrul propunerii tehnice partea/părtile din contract 

pe care urmează să le subcontracteze (daca este cazul). 

4. Declaratie privind respectarea   obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al 
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relatiilor de muncă – Formularul nr. 5. Dupa caz, Declaratia se va prezenta si de catre 

asociati/subcontractanti/terti sustinatorii.  

5. Se va prezenta Formularul nr.8 – Declaratie de acceptare de către ofertant a clauzelor 

contractuale împreună cu draftul de contract semnat și ștampilat pe fiecare pagină. 

Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale specifice se vor formula în scris sub 

forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei, doar in termenul mentionat. Acolo unde este 

cazul,ofertantul se va familiariza cu cerintele legislative locale care se aplica companiilor 

straine care isi desfasoara activitatea in tara unde se presteaza serviciile, Romania 

(inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). 

6. Daca este cazul se va prezenta declaratia de confidentialitate a ofertei impreuna cu dovada 

care ii confera acest caracter. Conform prevederilor art. 57 din Legea 98/2016, autoritatea 

contractantă nu va dezvălui informatiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea 

financiară si/sau fundamentări/justificări de pret/cost transmise de operatorii economici 

indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale întrucât sunt: date cu caracter personal, 

secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Caracterul confidential se aplică doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind 

date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală. Operatorii economici indică si dovedesc în cuprinsul ofertei care 

informatii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară si/sau 

fundamentări/justificări de pret/cost sunt confidentiale întrucât sunt: date cu caracter personal, 

secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din 

propunerea financiară si/sau fundamentări/justificări de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie 

să fie însotite obligatoriu de dovada care le conferă caracterul de confidentialitate, dovadă ce 

devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile paragrafului anterior (cf. 

art. 57 alin. 4 din Lega 98/2016)  - Formular nr. 9 

Propunerea tehnica va fi semnata de persoanele imputernicite ale operatorului economic si va 

avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de 

valabilitate a ofertei. 

 

Durata de executie: max.4 luni 

Perioada de garanție acordată lucrărilor: 3 ani de la receptia la terminarea lucrărilor. 

Perioada de garanție acordată echipamentelor: conform fișe tehnice 

 

 

IV. 4.2 MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE 

 

Propunerea financiară se va întocmi în conformitate cu solicitările și având structura stabilită 

prin “Formular cadru – propunere financiara, formular inclus în Documentatia de atribuire. 

 

Propunerea financiară va cuprinde pretul total ofertat . 

1.Se va completa formularul de ofertă (Formularul nr. 4). Valoarea ofertei va fi exprimată în 

lei (fără TVA). Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare, respectiv 

lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria 

ofertelor inacceptabile.  

2. Anexat formularului de oferta se va prezenta un centralizator de preturi defalcat pe fiecare 

tip de documentatie in parte (Anexa la formularul nr. 4) 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informatiile 

solicitate cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate în Lei, fără TVA), precum si 
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la alte conditii financiare si comerciale legate de îndeplinirea contractului. 

Propunerea financiară are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe 

toată perioada de valabilitate a ofertei. 

Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din HG 

nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare, nu vor fi permise alte omisiuni, 

necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. În vederea comparării unitare a ofertelor, 

toate preturile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii 

ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de preturi, determinate de orice motive, nu pot 

face obiectul vreunei negocieri sau procedure litigioase între părtile contractante. 

Orice alt document al propunerii financiare se va prezenta corespunzător astfel încât acesta să 

furnizeze toate informatiile cu privirela preturile si tarifele respective (exprimate în Lei, fără 

TVA), precum si la alte conditii financiare si comerciale solicitate astfel încâtaceasta să 

asigure prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini/tema de proiectare. 

 

NOTĂ: Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa 

actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor 

inacceptabile. 

 

IV.4.3 MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI  

 

Prezenta procedură de achizitie se desfăsoară offline, ceea ce înseamnă că ofertele se depun în 

plic sigilat la sediul autorității contractante. Operatorii economici au dreptul de a transmite 

oferta  numai până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.  

Nu se acceptă oferte si/sau documente justificative care nu sunt semnate olograf și ștampilate. 

În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate, documentele respective 

trebuie să fie semnate si parafate conform prevederilor legale. 

Ofertele care se depun online nu sunt luate în considerare. 

Dacă oferta contine documente redactate în alta limbă decât limba română, acestea vor fi 

însotite în mod obligatoriu de traducere autorizata în limba română. 

Documentele solicitate potențialilor ofertanți sunt : 

A. Garanția de participare conform prevederilor pct III 1,6a);  

B. Acordul de asociere, semnat de toți membrii asocierii (doar in cazul unei asocieri) 

C. Împuternicire (Formularul nr. 3) din partea fiecărui membru al asocierii pentru aceeasi 

persoana, autorizând persoana desemnată să semneze electronic/olograf oferta si să 

angajeze ofertantul în procedura de atribuire (doar in cazul unei asocieri) 

D. Angajament al terțului susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea 

tehnică și profesionalăa ofertantlui in ceea ce privește îndeplinirea criteriilor 

referitoare la capacitatea tehnică și /sau profesională  și anexele acestuia constand în 

documente prin care terțul susținător specifică modul efectiv prin care acesta din urmă 

asigură indeplinirea angajamentului de susținere ( dacă este cazul) ; 

E. Acordul/ acordurile de subcontractare pentru subcontractnții cunoscuți și declarați la 

momentul depunerii ofertei ( dacă este cazul) ; 

F. Propunerea tehnică inclusiv fișele tehnice ale produselor și/sau echipamentelor 

ofertate însoțite de poze/ imagini de prezentare . 
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G. Propunerea financiară; 

H. Formularul de ofertă, 

I. Formulare atașate documentației de atribuire; 

J. Declaratia de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

(Formularul nr. 11) care va fi prezentata de toti operatorii economici participanti la 

procedură (ofertanti unici, asociati, subcontractanti si/sau terti sustinători) 

K. Opisul, continând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului de 

pagină unde se regăseste fiecare document 

 

 

Ofertantii vor avea în vedere că modelul formularelor solicitate prin documentația de atribuire 

este unul orientativ, cu mentiunea ca în privinta conținutului documentului prezentat de 

ofertanți, fiecare informație dintre cele solicitate prin modelele de formulare este obligatorie. 

Oferta va fi semnată de o persoană sau persoane autorizate de drept să semneze în numele 

Ofertantului. 

Dreptul de a reprezenta Ofertantul trebuie să fie dovedit prin trimiterea unui extras relevant 

din actul constitutiv al societății și, dacă este cazul, o copie a împuternicirii emise în favoarea 

semnatarului Ofertei. 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente/informații cu 

privire la împuternicirea semnatarului Ofertei de a reprezenta Ofertantul, după cum consideră 

necesar. Numele în clar și pozițiile deținute de către fiecare persoană care semnează 

autorizația de semnare a Ofertei trebuie redactate sau imprimate sub semnatură. 

Toate paginile Ofertei unde au fost facute amendamente/modificări/completări înainte de 

transmiterea acestora vor fi semnate de persoana care semnează Oferta. 

Paginile Ofertei vor fi numerotate. Ofertele vor fi organizate pe diferite secțiuni tinând cont 

de fiecare categorie de cerințe din documentația de atribuire  și vor include un opis care va 

trimite la fiecare secțiune și va avea paginile numerotate corespunzător, pentru a permite o 

identificare rapidă, conform informațiilor din documentația de atribuire . 

Dacă Ofertantul folosește prescurtări în textul Ofertei pentru a denumi noțiuni tehnice sau alte 

noțiuni, acesta va oferi explicații într-o anexă. 

Termenul limită pentru depunerea Ofertei 

Ofertanții vor depune numai în format fizic, până la data și ora precizate ca termen limită de 

depunere a Ofertelor prevăzute în anunțul de publicitate, respectiv până la data de 01.10.2021 

ora 12:00. 

Ofertele vor fi depuse cu respectarea instrucțiunilor din cadrul documentației de atribuire. 

Documentele solicitate vor fi semnate cu semnătura olografă și ștampila.. 

Riscul transmiterii Ofertelor, inclusiv Forța Majoră, sunt suportate de către Ofertant. 

 Adresa/Modul de depunere a Ofertelor 

Oferta și documentele care o însoțesc vor fi depudse la sediul autorității contractante in plic 

sigilat. 

Prin trimiterea unei Oferte, se consideră că Ofertantul are cunoștință de toate legile, actele și 

reglementările relevante din România, care pot afecta în orice fel operațiunile sau activitățile 
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care sunt subiect al procedurii de atribuire și a Contractului care rezultă din procedura de 

atribuire. 

Prin depunerea Ofertei, Operatorul Economic acceptă în totalitate și fără restricții condițiile 

care guvernează procedura de atribuire ca bază unică de desfășurare a procedurii, indiferent 

de propriile sale condiții de executare a lucrărilor, la care renunță prin depunerea Ofertei. 

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru autenticitatea tuturor documentelor care 

vor fi prezentate în original și/sau în copie „conform cu originalul” de către Ofertantul clasat 

pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica autenticitatea documentelor depuse. 

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: 

Solicitările de clarificări se vor transmite fizic la adresa autorității contractatnte, iar 

răspunsurile la acestea vor fi pe site-ul primariei www.primariacarcea.ro la sectiunea 

Informații Publice / Achiziții publice . Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, 

complet si fără ambiguităti, la clarificările solicitate, cu respectarea termenelor prevăzute de 

Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare. 

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente 

solicitate pe parcursul evaluării ofertelor la adresa autorității contractante. 

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1. ACEASTA ACHIZITIE ESTE PERIODICA da □ nu X 

VI.2 INFORMATII PRIVIND FLUXURILE DE LUCRU ELECTRONIC  

VI.3 INFORMATII SUPLIMENTARE  

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc:  

Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc prezinta preturi egale, atunci 

autoritatea contractanta va solicita, ofertantilor clasati pe locul I și II o noua propunere 

financiara. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara 

are pretul cel mai scazut. 

 

Ofertantul clasat pe locul I va prezenta: 

A. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului; 

Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile/reale la momentul 

prezentarii. 

B. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale 

impozitului local, emis de serviciul public pentru finante publice locale; 

C. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul 

general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor 

de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj), emis de Ministerul Finantelor prin Agentia 

Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice. 

D. Certificat Unic de înregistrare (CUI) emis de Oficiul Registrului Comerţului, in copie 

certificată pentru conformitate cu originalul; 

G. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in 

conditiile legii, din care 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. Obiectul contractului 

trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. 

H. Cazier fiscal operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

http://www.primariacarcea.ro/
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conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere 

de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Se vor depune formulare tip eliberate de 

autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident, în copii semnate si stampilate 

pentru „conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al ofertantului si semnate cu 

semnatura electronică extinsă. Dupa caz, se vor depune documente care demonstreaza faptul 

ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2, art.167, 

alin.2 si art.171 din Legea nr.98/2016. Ofertantii străini vor prezenta orice documente 

edificatoare, eliberate de autoritatile competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin 

care sa dovedeasca îndeplinirea obligațiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de 

stat si bugetul local, în conformitate cu legistatia din tara de rezidenta.  

I. - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere 

de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;  

J.- alte documente edificatoare, după caz.  

VI.4 PROCEDURI DE CONTESTARE  

VI.4.1) SERVICIUL DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII PRIVIND 

PROCEDURA DE CONTESTARE 

Denumire oficiala: PRIMĂRIA CÂRCEA 

Adresa: Strada Aeroportului, Nr.45, 

Localitate: Cârcea Cod postal: 207206 Tara:Romania 

E-mail: carcea@dj.e-adm.ro Telefon: +40 0251458121  

Adresa Internet (URL) 

www.primariacarcea.ro 

Fax: +40 0251458121  

 

 

Întocmit, 

Consilier Achiziții Publice 

Pârvulescu Daria-Aurelia 



BANCA                                                                                                              Formular nr.1 

.........................……………….. 

(denumirea) 

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

 

Către:  PRIMĂRIA  CÂRCEA, STRADA AEROPORTULUI, NR.45, JUDETUL DOLJ, 

ROMANIA 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de Executie lucrări pentru obiectivul de 

investiţii: „Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire 

Servicii Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj” noi, banca 

……..………………………………, având sediul înregistrat la ............................….., ne obligăm  

irevocabil față de  PRIMĂRIA CÂRCEA în calitate de Autoritate Contractantă, să onorăm 

necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în sumă de  

___________ RON  (în litere și în cifre), la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă 

obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care autoritatea contractantă declară că 

suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai 

multe dintre situațiile menționate la literele a) – c) de mai jos. 

a) ofertantul ..……………........................................... și-a retras oferta în perioada de valabilitate 

a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ................………………...…………… nu a 

constituit garanția de bună execuție în  termenul prevazut la art.39 alin.3 din HG 395/2016; 

c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ....................………………….... a refuzat să 

semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

Prezenta garanție este valabilă până la data de ............................. 

Parafată de Banca .................................. în ziua ... luna ....... anul ...... 

                                                     (semnătura autorizată) 

NOTA : Instrumentul de garantare trebuie să  fie irevocabil si sa prevadă că plata garanţiei de 

participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 

declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate şi se prezintă autorităţii contractante 

cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul 2 

 

      BANCA 

..........….............…………….. 

         (denumirea) 

 

 

 

 SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 

 

Catre:  PRIMĂRIA  CÂRCEA, STRADA AEROPORTULUI, NR.45, JUDETUL DOLJ, 

ROMANIA 
 

Cu privire la contractul de achizitie publică de Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: 

„Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii 

Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj”, Contract nr. ............................  încheiat între 

..................................., în calitate de contractant și PRIMĂRIA CÂRCEA,  în calitate de achizitor, 
ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ 

reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta  în mod  necondiționat,  

respectiv  la prima cerere a beneficiarului pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate  

însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 

acestea prevazute în contractul de achiziţie publică. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără 

nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 

garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va 

obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

 

              

          (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularul 3 

 

Operator economic 

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

(denumirea) 

IMPUTERNICIRE 

Subscrisa………………………………………………………………….……………… 

(nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  

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

prin………………………, în calitate de ……………………………….,  

Imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în 

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

…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia 

de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura simplificată de 

atribuire a contractului de Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, 

recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, 

Comuna Cârcea, Județul Dolj”, organizată de COMUNA CÂRCEA. 

 

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

1. Să semneze și să ștampileze toate actele şi documentele în format letric, precum și să semneze 

cu semnătură electronică extinsă documentele în SICAP care rezultă de la subscrisa în legătură cu 

participarea la prezenta procedură; 

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

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

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

 

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

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

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie 

a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 

achiziţie publică. 

 

Data completarii     Ofertant, 

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

 

reprezentată legal prin_____________________ 

(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 

 

(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite) 

 

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

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

împuternicite 



OFERTANTUL                                                           Formularul 4 

…….................…….........  

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 
Obiectul contractului: Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, 

recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, 

Comuna Cârcea, Județul Dolj” 
 

Către: Autoritatea Contractantă: 
COMUNA CÂRCEA cu sediul în CÂRCEA, str. AEROPORTULUI, nr.45, jud. Dolj, cod 
de identificare fiscală 16346370 
 

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să 
semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să 
finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire 
și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară. 
 

În concordanță cu propunerile noastre, tehnică și financiară, și pe baza informațiilor 

furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei: 
ofertăm prețul total de ………………. lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea 
Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ………… [introduceți suma 
în cifre și litere]  

 
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că: 

1. am examinat conținutul Documentației de Atribuire și răspunsurile la solicitările de 
clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției 
comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem 
Oferta; 

2. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile 
legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea 
comunic  ate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 
98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016; 

3. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în 
totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la 
forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare 
simplificat și documentele achiziției; 

4. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă 
asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere 
a acestor documente; 

5. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte 
exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea; 

6. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, 
pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice 



omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul 
contractului;  

7. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic 
și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate 
față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi 
pregătit aceste documente; 

 
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ……… 
[introduceți numărul] luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte 
ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment 
înainte de expirarea perioadei menționate.  
 
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] 
în această procedură declar că: 
1. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori 

economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția 
2. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de 

conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm 
să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât 
pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului 

3. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea 
completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități 
au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și ale căror resurse au fost 
utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul 
în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor 
depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada 
derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, 
pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE. 

4. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților 
susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate 
pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, 
în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a 
Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe 
perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea 
Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost 
instruiți prin documentele achiziției  

5. am citit și înțeles pe deplin conținutul modelului de Contract din Documentația de 
Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de 
denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor 
juridice. 

6. până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică de lucrări această 
Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă, COMUNA 
CÂRCEA, prin care Oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un 
angajament ferm pentru noi. 
 
 



 
7. Înțelegem că Autoritatea Contractantă  

a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă 
dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a 
întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016. 

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă 
pe care o poate primi. 

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de 
situațiile menționate anterior și garantăm că nu vom ține Autoritatea 
Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație. 

8. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună 
execuție de 10 % din prețul Contractului. 

9. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului 
pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă 
(individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant). 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

  



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA nr. 4 

 

 

Titlul contractului: Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, 

recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, 

Comuna Cârcea, Județul Dolj”: 
 

[Nota: cu excepția clauzelor completate de Autoritatea Contractantă, informațiile de mai jos trebuie 

completate de ofertant la întocmirea ofertei] 

 

Descriere Informatii 

Numele și Adresa Beneficiarului 
COMUNA Cârcea, jud.Dolj 

România 

Numele și adresa Antreprenorului 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Perioada de Finalizare a Lucrarilor  Maxim 4 luni 

Perioada de Garantie Minim 5 ani 

Sistemul de transmisie electronic Fax, e-mail 

Legea Contractului Romana 

Limba Contractului Romana 

Limba de comunicare Romana 

Suma Garantiei de Buna Executie  
10% din valoarea acceptata a 

contractului in lei 

Modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie ______________________ 

Orele de lucru normale 
8 ore de Luni pana Vineri, in intervalul 

07:00 si 18:00  

Suma retinuta pentru intarzierea predarii Programului de 

Lucru  

0.1% pe zi din suma certificatului de 

plata curent  

Penalitati pentru intarziere  
0,1% din valoarea lucrarilor care 

inregistreaza intarzieri 

Valoarea Maxima a penalitatilor de intarziere Valoarea contractului 

Penalitati pentru intarziere la plata 0.1% pe zi din suma ramasa de achitat 

Valoarea totala a avansului Nu este cazul 

Moneda si procentele aferente pentru plati 

lei 

(pentru sumele ce nu depasasc valoarea 

contractului exclusiv TVA ) 

Termenele de predarea a: 

(a) evidenta asigurarilor 

(b) politele de asigurare 

 

5 zile 

5 zile 

 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

OFERTANT 

(semnatura autorizata) 

 
 



 

 

Formular 5  

     OFERTANTUL 

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

    (denumirea/numele) 

 

 

Declarație privind respectarea obligațiilor 

 

relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, 

 în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

 

 
 

Titlul contractului: Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, 

recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, 

Comuna Cârcea, Județul Dolj”: 

 

 

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă 

angajez să prestez lucrările, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile 

obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, conform art.51 din Legea 

nr.98/2016. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile  

relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă și am inclus costul pentru 

îndeplinirea acestor obligații. 

 

 

 

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

               

Ofertant, 

…….................................. 

(semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

                                                                                                            Formular 6  

 

     OFERTANTUL 

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

    (denumirea/numele) 

DECLARATIE 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al  ........................... (denumirea ofertantului), în calitate 

de ofertant la procedura de atribuire a contractului de Executie lucrări pentru obiectivul de 

investiţii: „Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire 

Servicii Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj” la data de ................., organizată de 

PRIMĂRIA CÂRCEA , declar pe propria raspundere, în cazul în care oferta noastră este declarată 

câştigătoare,   

 

(se va alege doar una dintre opţiuni) 

 

a) că înaintea încheierii contractului, societatea pe care o reprezint se va inregistra fiscal in 

Romania. 

 

b) că înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, se va proceda 

la legalizarea asocierii și că societatea pe care o reprezint, în calitate de lider al asocierii, se va 

înregistra la autoritatea fiscală competentă din Romania, conform prevederilor fiscale în vigoare 

din Romania. 

 

c) că înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice străine, se va proceda 

la legalizarea asocierii și că societatea pe care o reprezint, în calitate de lider al asocierii, se va 

înregistra la autoritatea fiscală competentă din România, conform prevederilor fiscale în vigoare 

din România. 

 

În caz contrar, sunt de acord ca ofertantul clasat pe urmatoarea poziție să fie declarat câștigător. 

 

 

 

 

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

               

               Ofertant, 

…….................................. 

        (semnatură autorizată) 

 

 



 

 

Formular 7  

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea 

nr.98/2016 

 

Titlul contractului: Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, 

recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, 

Comuna Cârcea, Județul Dolj” 

 

 Subsemnatul .............................., reprezentant legal al .............................................. 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură și a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 

ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terț susținător (se alege cazul corespunzător 

și se înscrie numele) ............................................................... nu se află în situaţiile de natură să 

determine apariţia conflictului de interese. 

 În sensul art. 59 prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 

numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care 

pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau 

un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

Situaţiile de natură să determine apariţia conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea 

nr. 98/2016, sunt următoarele: 

    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete 

că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 

află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 

procesului de evaluare; 

    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 

conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 



achiziţie implicat în procedura de atribuire; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 

persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din 

capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 

generală. 

    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

 Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: PUPĂZĂ VALERICĂ - primar, 

DRÂNCEANU MARIUS - viceprimar, COJOCARU CĂTĂLINA-LAURA - inspector, 

PÂRVULESCU DARIA AURELIA- consilier achiziții publice; 

 

Consilieri locali: CHIREA IONEL, DRÂNCEANU MARIUS, GEAMĂNU TUDOR, GROZA 

IONEL-AURELIAN, NIȚĂ RODICA, SPĂTĂRELU ELENA, TOMA GABRIEL, 

BOGDANOV ALINA-GABRIELA, CRISTOFIR MARIAN, NEAGU CONSTANTIN, 

NICOLAE ION. 

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

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

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni 

modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziție publică. 

 Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 292 “Falsul in Declarații” din 

Codulul Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevărului, făcută unui organ sau 

instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei 

consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă”. 

 

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

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătură autorizată, ștampila) 

_____________________ 

  



Formular 7’ 
Operator economic  

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

(denumirea/numele, adresa,  

telefon. Fax, cont banca)  

 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art 164, art 165 si art. 167 din Legea 

nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice 

 

 

 

 

 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................................. 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 

mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice.  

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

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

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

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

 

 

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

(semnătură autorizată şi ştampila) 

 

 

  



 

                     Formularul nr. 8 

Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 

 

Titlul  contractului: Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, 

recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, 

Comuna Cârcea, Județul Dolj” 

Subsemnatul(a)............................................ (nume/ prenume), domiciliat(a) in 

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate 

(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP 

…………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului 

……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) 

la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Executie lucrări pentru obiectivul de 

investiţii: „Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire 

Servicii Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj”organizată de Comuna Cârcea, confirm ca 

acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in cadrul Documentatiei de 

Atribuire dupa cum urmeaza: 

 Modelul de contractul avand ca obiect Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: 

„Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii 

Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj” ,îl prezentăm atașat la prezentul formular, initializat 

(semnate) pe fiecare pagina. 

De asemenea, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de 

atribuire și le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate) pe fiecare pagină. 

 

 

 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată)  



Formular nr. 9 

 

 

Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale 

În conformitate cu prevederile art. 57, alin. (1)- (4), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea 

nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea 

nr. 101/2016 

  

 

OPERATOR ECONOMIC       

 

 Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant legal al 

__________________________________________       (denumire operator economic)  declar pe 

propria răspundere că pentru contractul de Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: 

„Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii 

Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj”, 

         

Urmatoarele informatii cuprinse în propunerea tehnica sunt confidentiale: 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Conform art. 57, alin. (4), din Legea nr. 98/2016 Operatorii economici indică şi dovedesc în 

cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente dinpropunerea financiară şi/sau 

fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, 

secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea 

financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite 

de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, 

în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1). 

 

 

Data completării:        Operator economic, 

           ………………………. 

           (semnătura autorizată) 

 

 



Formular 10  

 

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

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ 

 

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit 

al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 

înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 

..............................., 

fax: ............................, 

e-mail: ......................................................, 

Cod fiscal ............................., 

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, 

data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu 

prevederile din statutul propriu) 

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

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 

activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

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

2._____________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 

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

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 

prezenta declaraţie. 
*) 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 contractului. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire 

la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
Operator economic, 
.................................. Nume și prenume (semnătură autorizată)  

Nr

. 

crt

. 

Obiect 

contract 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 

contract 

Procent 

îndeplinit 

de 

executant 

(%) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

.....        



Formularul nr. 11 

 

 
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT   

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 
Subsemnatul/Subsemnata .................................................................., domiciliat/ă 

ȋn ..............................................................................., telefon ........................... născut/ă 
la data de .......................... ȋn localitatea ..................................., carte de identitate seria 
.............. nr. ...................................., emis la data de ..............................., de 
către..............................., având funcția de ............................................ 
(Administrator/Director General), ȋn calitate de reprezentant legal al societății 
......................................................................................., participant la procedura de 
achiziție având ca Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, 

recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, 

Comuna Cârcea, Județul Dolj”,  îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către COMUNA CÂRCEA. Acestea vor fi folosite în cadrul 
procedurii de achiziție având ca obiect Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: 

„Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii 

Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj”. 
Confirm ca am fost informat cu privire la dispozițiile „REGULAMENTULUI (UE) 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu 

caracter personal necesare şi solicitate de către COMUNA CARCEA determină 
imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice procedurii de achiziție având ca 
obiect Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, recompartimentare 

clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, Comuna Cârcea, 

Județul Dolj”.Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi 
modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris COMUNA 
CÂRCEA. 
 
 
 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 
 
 
 



 
 

PENTRU: 
 

 

 

 

 

➢ ASOCIERE 

 

➢ SUBCONTRACTARE 

 

➢ TERȚ SUSȚINĂTOR 

 

 

 

 

Se vor completa următoarele documente după caz: 

 

 

 

  



Formularul 12 

ACORD DE ASOCIERE 

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

 
Conform ____________________________________________________________. 

                            (incadrarea legala) 

Noi, părți semnatare: S.C. _______________________ 

             S.C. ________________________ 

 

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziție publică  “ ___________ 

__________________________________________________________________”. 

                                                                 (denumire obiect contract) 

Activități contractuale ce se vor realiza în comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

… ___________________________________ 

 

Contribuția financiară a fiecărei părți la realizarea sarcinilor contractului de achiziție publică comun: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Condițiile de administrare și conducere a asociației: 

- liderul asociației S.C. _____________ preia responsabilitatea și primește instrucțiuni de la 

investitor in folosul partenerilor de asociere. 

 

Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice desfășurate: 

- conform procentelor de participare a fiecarei părți la activitatea de realizare a sarcinilor convenite 

de comun acord. 

 

Cauzele încetării asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociației în cazul denunțării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere; 

- modul de împărțire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părți 

până la data încetării asociației. 

 

Repartizarea fizică, valorică și procentuală a contractului de achiziție publică preluate de fiecare asociat 

pentru execuție obiectivului supus licitației: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Liderul asociației: 

S.C. ______________________ 

 

Alte clauze: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

Data completării:      LIDERUL ASOCIATIEI, 

______________      __________________ 

                                                                             

                                                                                   ASOCIAT, 

___________________ 



Formular 13 

 
ACORD DE SUBCONTRACTARE  

nr………./………… 

în vederea participării la procedura de achiziţie publică……….(tipul procedurii) 

organizată de.............................................................în vederea 

atribuirii…………………………..(obiectul contractului/acordului-cadru)  , anunţ de participare 

publicat în SEAP……………………………. 

 

1. Părţi contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________(adresa, 

telefon, fax), reprezentată prin _______________ având funcţia de ____________________ denumită în cele ce 

urmează contractant general 

şi 

S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel.,fax) reprezentată prin __________________ 

având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 

             _________________  

- __________________ 

- __________________ . 

Art.3. Procentul aferent parților din contract ce urmează a fi subcontractate este …% 

Art. 4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat 

contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare 

care stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general 

 

Art. 5. Durata de execuție a ………......(lucrările, produsele, serviciile)  subcontractate va fi în conformitate 

cu durata prevazută în contractul dintre contractantul general si achizitor.  

 

Art. 6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi 

pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie 

publică…………………………..(denumire contract)  

 

Art. 7. Încetarea Acordului de subcontractare poate avea loc in urmatoarele cazuri: 

a) neîncheierea, din orice motiv, a contractului între contractantul general și achizitor; 

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului 

c) la încetarea de plin drept a contractului încheiat între contractantul general și achizitor, în conformitate 

cu prevederile contractului. 

CLAUZE SPECIFICE-se vor completa de catre ofertant 

Încheiat astazi, ................... 

  

  CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 

 

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

(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 

Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.    
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OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT  

INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

Titlul contractului:  Executie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare, 

recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii Comunitare, 

Comuna Cârcea, Județul Dolj” 

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant 

legal/împuternicit al ................................................................................, (denumirea/numele şi 

sediul/adresa /ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 

acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

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

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

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

datelor din prezenta declaraţie. 

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

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai  Primăriei Cîrcea,  cu privire la orice 

aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… (se 

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data ................................  

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 

institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei 

consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, 

declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amenda » 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Nota:  

1. Se vor anexa acordurile de subcontractare. Acordurile pot fi incheiate sub conditia 

atribuirii contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin 

formularului de contract aferent procedurii.  

 



 

ANEXA la Formular nr. 14 

Nr. 

crt. 

Denumire 

subcontractant , 

certificat de 

inregistrare fiscala 

(CUI) nr. .......   

Partea/partile din 

contract ce urmeaza a 

fi subcontractate 

 

Procentul aferent partilor 

din contract ce urmeaza a fi 

subcontractate 

(%) 

Acord 

subcontractor 

cu specimen de 

semnatura şi 

stampila * 

     

     

     

 

Data ________ 

*Se va indica numarul  si data acordului de subcontractare 

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 

institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei 

consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, 

declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amenda » 

                                                

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

  



Formularul nr. 15 
 
Terţ susţinător tehnic 
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică - experiență similară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea Executie lucrări pentru obiectivul de 

investiţii: „Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire 

Servicii Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj”, noi ................................... 
........................................................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 
înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în 
care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să 
garantăm, necondiţionat şi irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea 
tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de 
achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

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

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm 
că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului 
angajament, în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul 
anexat prezentului Angajament.  

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate 
cu prevederile art. 182 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care 
dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a 
obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere tehnică acordat 
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici). 

 
 
Data completării,       Terţ susţinător, 

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

 
                                                                                                               

 

Anexa la Formularul nr.15 



Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară 

Terţ susţinător tehnic 
.......................... 
(denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit al 
................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul 
înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.: 
..............................., Cod fiscal ............................., 
fax: ............................, 
e-mail: ......................................................, 
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), 
obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu 
prevederile din statutul propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după 
caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de 
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 
2._____________________________________________________ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 

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

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

Nr. 
crt 

Obiect 
contract 

CPV 

Denuirea/numele 
beneficiarului/ 

clientului 
Adresa 

Calitatea 
*) 

Pret total 
contract 

Procent 
indeplinit 

de 
furnizor % 

Perioada 
de derulare 

a 
contractului 

**) 

        

        

 
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi : contractant 
unic sau contractant conducator (lider de asociere), contractant asociat, subcontractant 
**) Se va  preciza data de incepere si de finalizare a contractului 
 

 
Terţ susţinător, 

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



 
• Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr.crt. Denumire  Descriere  ........... 

    

    

    

 
 
Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează să fie 

puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, sau modul 

concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină dificultăți în 

implementarea contractului 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terţ susţinător, 
…………………………. 

(semnătura autorizata) 
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Formular-cadru Propunere Financiara 

EXECUȚIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII: 

„Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire 

Servicii Comunitare, Comuna Cârcea, județul Dolj” 

 

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat fără TVA care se completează in sistemul 

electronic SEAP rubrică special dedicată “Oferta financiară “ precum și următoarele documente : 

 

1. Formularul de ofertă și Anexa formularului de ofertă – Prețul din formularul de ofertă 

reprezintă prețul ofertat pentru execuția contractului conform documentației de atribuire și va fi 

exprimat în lei fără TVA. Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare, 

respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria 

ofertelor inacceptabile.  Se va prezenta o singură ofertă de preț, nu se admit oferte alternative.  

 

2. Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă și centralizatorul cu lucrările 

executate de asociați, subcontractanți, prezentate distinct pentru fiecare asociat, subcontractant în 

parte (dacă este cazul). Prețurile nu pot fi diferite pentru același articol de deviz.   

 

3. La întocmirea propunerii financiare se vor respecta în mod obligatoriu cerințele și modalitățile 

solicitate în caietul de sarcini și anexele aferente acestora.    

 Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor:    

           - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv(formularul F1);  

           - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte( formularul F2);  

           - listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3) completate conform 

caietului de sarcini; 

           - lista cu cantitâțile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotâri (formularul F4) 

      - listele cuprinzând consumurile de resurse materiale, mâna de lucru, ore de funcționare a 

utilajelor de construcții, transporturi (C6, C7, C8, C9); 

            

4. Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de:    

           - execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități;   

           - întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare;   

      - protejarea mediului, conform normelor legale și respectarea legislației privind protecția 

muncii;   

           - refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;    

           - procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor 

necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de 

sarcini. 

 

5. Perioada de valabilitate a ofertei: 6 luni de la data limită stabilită pentru depunerea ofertei.   

 

6. Prețurile oferite trebuie să includă toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, 

cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, profit, impozit pe venit etc. și orice 

contribuții pentru executarea completă și în întregime a lucrărilor solicitate prin Documentația de 

Atribuire.  
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7. Prețul ofertat reprezintă un element esențial al propunerii financiare a cărui realitate și legalitate 

va fi verificată de către comisia de evaluare. In acest sens vor fi verificate prețurile componente 

ofertate în considerarea art. 137 alin. (3) litera c) din HG 395/2016 care dispune că o ofertă este 

neconformă când “conține preturi care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi 

justificate”.     

   

8. Ofertantul va prezenta indicarea motivată, a informațiilor din propunerea financiară care sunt 

confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza 

legislației aplicabile. Partea din propunerea financiară considerată confidențială va fi prezentată 

într-un document separat conținând această mențiune. In cazul în care aceste condiții nu sunt 

incidente, Formularul nr.10 - Declarație cuprinzând – informațiile considerate confidențiale  nu 

va fi depus, propunerea financiară fiind astfel considerată ca document public în sensul legii 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.   Ofertanții vor avea în vedere 

prevederile art.19 din Legea 101/2016 - Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice 

mijloace de probă.      

 



Formular-cadru Propunere Tehnică 

EXECUȚIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII: 

„Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire 

Servicii Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj” 

 

Propunerea tehnică va cuprinde cele menționate mai jos și trebuie prezentată în următoarea 

structură: 

      

a) Metodologia pentru realizarea lucrărilor (execuție); 

În această secțiune Ofertantul trebuie să prezinte modul în care, în calitate de viitor posibil 

executant va executa lucrările care fac obiectul contractului prin: 

- Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) prin care Ofertantul va descrie 

abordarea din punct de vedere al metodologiei de execuție pentru realizarea lucrărilor prin 

referire  la modul de executare a lucrărilor în baza proiectului. 

- Oferta va cuprinde de asemenea și următoarele: 

• Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; 

• Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte 

• Listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3) completate 

conform caietului de sarcini; 

• Listele cuprinzând consumurile de resurse materiale, mâna de lucru, ore de 

funcționare a utilajelor de construcții, transporturi (C6, C7, C8, C9); 

• Listele cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări; 

• Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice însoție de fotografii, 

inclusiv dotări conform caietului de sarcini dacă este cazul; 

    Notă: Centralizatoarele și listele se vor prezenta în cadrul propunerii tehnice fără valori 

 

 

b) Programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie 

de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, 

ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească 

pentru realizarea lucrărilor, în special: 

     - lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate; 

     - denumirea activităților și sub-activităților aferente, durata acestora, cu evidențierea 

punctelor cheie (jaloanele) în execuția contractului; 

     - drumul critic clar identificat în planificarea activităților. 

 

c) Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor  

Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei care gestionează lucrarea și  modul în care este 

organizată activitatea membrilor acestei echipei prin prezentarea modalității de asigurare a 

accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în 

conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente, asigurând minim următoarele 

persoane: 

- un șef de șantier – inginer constructor, specialitatea constructii civile 



Ofertantul va face dovada îndeplinirii cerințelor privind calificările educaționale și profesionale, 

pentru personalul propus prin prezentarea următoarelor documente: 

 

1. CV – uri; 

2. Diplome/certificate/atestate/autorizații/decizie internă, după caz; 

3. Declarație de disponibilitate/contract de muncă/acord de colaborare, după caz. 

Personalul de mai sus reprezintă o cerință minimală, iar Antreprenorul trebuie să se asigure că, pe 

parcursul derulării contractului de lucrări, dispune de tot personalul calificat necesar executării 

lucrărilor, cu respectarea legislației în vigoare. 

  

Pentru execuţia lucrărilor sunt necesari următorii specialişti: 

- un responsabil tehnic cu execuția (RTE), domeniul constructii civile 

- un responsabil tehnic cu execuția (RTE), domeniul instalatii electrice 

- un responsabil tehnic cu execuția (RTE), domeniul instalatii sanitare 

Ofertantul va preciza în cadrul propunerii tehnice momentul când intervine acest expert în 

implementarea viitorului contractant precum şi modul în care operatorul economic şi-a asigurat 

accesul la serviciile acestuia (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în 

cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în 

vederea obţinerii serviciilor respective). 

- un responsabil cu managementul calității (RMQ) ; Ofertantul va prezenta modul în care  şi-

a asigurat accesul la serviciile acestuia, pe parcursul execuţiei lucrărilor. 

- un responsabil în domeniul securității și sănătății în muncă; Ofertantul va prezenta modul 

în care  şi-a asigurat accesul la serviciile acestuia, pe parcursul execuţiei lucrărilor. 

Personalul minim solicitat va putea fi înlocuit sau completat pe parcursul execuției 

contractului doar cu notificarea prealabilă a Achizitorului și obținerea aprobării din partea acestuia. 

Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește 

îndeplinirea cerințelor referitoare la calificările educaționale și profesionale doar dacă terțul va 

desfășura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. 

Personalul de mai sus reprezintă o cerință minimală, iar ofertantul trebuie să se asigure că, 

pe parcursul derulării contractului de lucrări, dispune de tot personalul calificat necesar executării 

lucrărilor, cu respectarea legislației în vigoare. 

 Autoritatea contractantă va respecta principiul recunoașterii reciproce în ceea ce privește 

documentele care atestă specializările. 

 

d) Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în 

cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere) 

 

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin 

intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]: 

 

e) Abordarea pentru managementul activității subcontractanților (în măsura în care 



aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei) în cadrul activităților din 

Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza 

subcontractanți pentru anumite activități din Contract): 

a. identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți  

b. modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor 

c. modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului. 

d. informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 

și următoarele din Legea 98/2016 

e. datele de identificare ale subcontractanților  

 

f) Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți 

susținători în legătură cu  executarea Contractului  

 

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a 

comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul 

contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se 

materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant).  

 

g) Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea 

îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului 

Contractului  

 

Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din 

domeniul mediului, în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016: 

 

Prevederea legislativă 

inclusă în legislația 

națională sau în 

legislația europeană 

prin intermediul 

Regulamentelor emise 

la nivel de UE în 

domeniul mediului 

Modalitatea de 

îndeplinire a 

acesteia 

Poziția în 

Propunerea 

Financiară în 

care este reflectat 

costul aplicării 

prevederii 

Costul inclus în Propunerea 

Financiară care reflectă 

aplicarea prevederii legale 

[Introduceți] [Introduceți] [Introduceți 

poziția și nu suma 

ca atare] 

[Introduceți suma în lei, care 

corespunde  costului aplicării 

prevederii legale și nu prețul 

integral ofertat] 

 

 

[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel 

de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale 

care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum 

regimul deșeurilor  .] 

 

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este 



aplicabil.] 

 

h) Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea 

îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din 

îndeplinirea obiectului Contractului  

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din 

domeniul social și al relațiilor de muncă în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 

[Structurați informația, după cum urmează:] 

 

Prevederea legislativă 

inclusă în legislația 

națională sau în legislația 

europeană prin 

intermediul 

Regulamentelor emise la 

nivel de UE în domeniul 

social și al relațiilor de 

muncă 

Modalitatea 

de 

îndeplinire a 

acesteia 

Poziția în 

Propunerea 

Financiară în 

care este 

reflectat costul 

aplicării 

prevederii 

Costul inclus în Propunerea 

Financiară care reflectă 

aplicarea prevederii legale 

[Introduceți] [Introduceți] [Introduceți 

poziția și nu suma 

ca atare] 

[Introduceți suma în lei, care 

corespunde aplicării prevederii 

legale și nu prețul integral 

ofertat pentru 

activitate/rezultat, după caz] 

 

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu 

prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.] 

 

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care 

este aplicabil.] 

 

i) Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de 

garanție acordată  

[Structurați informația, după cum urmează:] 

 

Potențiale 

defecte 

datorate 

viciului de 

execuție  

Modalitatea 

de 

intervenție 

Măsura luată 

pe perioada 

execuției 

pentru 

eliminarea 

apariției 

defecțiunii 

Termenul 

de 

intervenție 

Durata de 

remediere a 

potențialelor 

defecțiuni 

datorate 

viciilor de 

execuție 

Resurse alocate 

(financiare, 

materiale, 

echipamente și 

personal) 

[introduceți] [introduceți

] 

[introduceți] [introduce

ți] 

[introduceți] [introduceți] 

 

OFERTA VA CONTINE IN MOD OBLIGATORIU PERIOADA DE GARANTIE 

ACORDATA LUCRARII. NU SE ACCEPTA O GARANTIE MAI MICA DE 3 ANI . 



  

 

[introduceți] 

[introduceți] [introduceți] [introduceți] [introduceți] 

 

 

j) Propunerea tehnică va cuprinde indicarea, motivată, a informațiilor din propunerea 

tehnică ce sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală, în baza legislației aplicabile. Partea din propunerea tehnică considerată 

confidențială va fi prezentată într-un document separat conținând această mențiune. In 

cazul în care aceste condiții nu sunt incidente, Formularul nr.9 - Declarație cuprinzând 

– informațiile considerate confidențiale nu va fi depus, propunerea tehnică fiind astfel 

considerată ca document public în sensul legii 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public. Ofertanții vor avea în vedere prevederile art.19 din Legea 

101/2016 - Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. 

 

k) Se va prezenta Formular nr.8 - Declarație de acceptare a clauzelor contractuale. 

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art.137 alin. (3) litera b) din HG 395/2016. 

Astfel, este permis operatorilor economici să formuleze amendamente cu privire la 

clauzele contractuale din propunerea de contract odată cu depunerea ofertei, urmând ca 

pe parcursul evaluării ofertelor, dacă devine aplicabil, autoritatea contractantă să aibă în 

vedere prevederile art. 137 alin. (3) litera b) din HG 395/2016. 

 

l) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de 

sarcini conform art. 133 din HG 395/2016 și se va corela cu propunerea financiară 

sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă în baza art. 137 alin. (3) litera d) din 

HG 395/2016. 

 

m) Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerințele legislative locale care se 

aplică companiilor străine care își desfășoară activitatea în țara unde se execută lucrările, 

România (înregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, 

etc.). Ofertantul va fi obligat să prezinte și să garanteze Autorității Contractante că a 

respectat legile locale privind companiile străine și este, și că, pe durata Contractului cu 

Autoritatea Contractantă, va rămâne înregistrat să deruleze activități în țara de 

funcționare. La cererea Autorității Contractante, Ofertantul va fi obligat să pună la 

dispoziție documentele justificative privind înregistrarea și/sau o confirmare scrisă, care 

să arate că Ofertantul a luat toate măsurile necesare și adecvate pentru obținerea 

certificatului de înregistrare și menținerea înregistrării și dreptul necesar de a întreprinde 

activități comerciale în țara unde se derulează operațiunile, în speță în România. 

 

n) Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu 

special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, 

sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca 

efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 

Aceste specificații vor fi considerate ca fiind însoțite de mențiunea «sau echivalent». 

 

o) Propunerea tehnică va fi paginată și opisată, opisul va fi pagina zero a propunerii. 



 

p) In cadrul ofertei se va indica faptul că la elaborarea acesteia ofertanții au ținut cont de 

obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă conform 

prevederilor art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. In cazul în 

care ofertantul nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile 

specifice de muncă și de protecție a muncii oferta va fi respinsă ca inacceptabilă în baza 

art. 137 alin. (2) litera d) din HG 395/2016.  

      Se va completa formularul Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din 

domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de 

securitate și sănătate în muncă - Formularul nr.7. După caz, Declarația se va prezenta și 

de către subcontractant/subcontractanți. 

In cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toți membri asocierii.  

Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la 

condițiile de muncă și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în muncă pot fi 

obținute de la Inspecția muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86    

Ofertantul înțelege că trebuie:   

a. să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forțate sau obligatorii,   

b. să asigure angajaților condiții de muncă, inclusiv plata salariilor și a beneficiilor, în 

conformitate cu toate legile în vigoare,   

c. să se asigure că toți angajații săi îndeplinesc cerințele legale referitoare la vârsta de 

muncă solicitată în țara de angajare.   

Respectarea acestor cerințe este o condiție obligatorie pentru atribuirea Contractului.     

Informații suplimentare privind impozitarea, protecția mediului, sănătatea și siguranța la 

locul de muncă etc., conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în 

timpul pregătirii Ofertei, pot fi obținute de către Ofertant de la următoarele instituții 

publice:    

I. Ministerul Finanțelor Publice,  Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, București, 

România  Email: publicinfo@mfinante.gv.ro  Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 

021 319 97 59  Fax: 0040 021 319 9735     

II. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  B-dul Libertății, nr. 12, Sector 5, 

București, România  Email: srp@mmediu.ro  Tel: 0040 021 408 9500  

Informații suplimentare cu privire la convențiile de mediu pot fi găsite la 

următoarea adresa:   

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/   

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/      

III. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice  Dem. I. 

Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București, România  Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro  

Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 21 315 85  Informații suplimentare cu privire la convențiile 

sociale pot fi găsite la următoarea adresa: 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-

bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei-de-munca   . 

https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei-de-munca
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/relatii-internationale/acorduri-bilaterale-in-domeniul-circulatiei-fortei-de-munca
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Contract de lucrări  

(execuţie lucrări) 

nr.   *******data  ***** 

 

 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract 

de lucrări,  

între 

COMUNA CÂRCEA, având cod de identificare fiscală 16346370, cu sediul în localitatea 

Cârcea, str Aeroportului nr. 45 telefon/fax , + 40 251458121 , reprezentat prin VALERICĂ 

PUPĂZĂ – Primar  în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

________________________________, cu sediul in ________________________, telefon/fax 

___________________  număr de înmatriculare __________________, cod fiscal 

__________________ atribut fiscal RO, cont nr. ……………………………… deschis la 

Trezoreria ………………., reprezentată prin __________________________,  în calitate de 

executant, 

 

2. Definiţii  

 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

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

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 

orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 

nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

3. Interpretare 

 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 



2 

 

4.1 Obiectul contractului constă în: Execuție lucrari pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire Servicii 

Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj” 

a) execuţia lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii „Modernizarea sistemului de 

iluminat public în zona Banu Mărăcine și zona Pelendava, Comuna Cârcea, Județul Dolj” 

în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. -Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, 

plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ******* lei, fără 

TVA, la care se adaugă TVA în sumă de ******** lei rezultând un total de ********* lei 

detaliat după cum urmează: 

- Execuţie lucrări pentru suma de ********** lei, la care se adaugă taxa pe valoare 

adăugată în valoare de ********** lei; 

(2) Preţul contractului este ferm în lei şi nu poate fi ajustat în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare 

 

5. Durata contractului 

 

5.1 – Durata prezentului contract de 4 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor. 

5.2. -  Contractul incetează să producă efecte după expirarea perioadei de garanţie acordată 

lucrărilor. 

 

6. Documentele contractului 

 

6.1 - Documentele contractului sunt (cel putin) : 

a) caietul de sarcini/proiectul tehnic – nr. ****** ; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul fizic si valoric al  lucrărilor 

d) ANEXA  Nr.1 – CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU 

 CARACTER PERSONAL 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi primirea 

ordinului de începere a lucrărilor. 

 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

 

8.1 - 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.  

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, 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: 

• orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

• totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 
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9. Obligaţiile principale ale executantului  

 
9.1 Executantul se obligă să execute si să finalizeze executia obiectivului de investitii „ 

Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare destinație în clădire 

Servicii Comunitare, Comuna Cârcea, Județul Dolj”, în conformitate cu obligaţiile asumate 

prin  prezentul contract 

9.2.1 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. 

9.2.2 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 măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.2.3 - 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. 

9.2.4. - (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. 

9.2.5 - (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.(l) determină dificultăţi 

în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

9.2.6 - (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 grijă toate reperele, bornele 

sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

9.2.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi 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 rezonabile 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. 

9.2.8 - 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 
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lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

9.2.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al 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 oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor in justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură 

cu obligaţia prevăzută la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

9.2.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu șantierul 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, 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 șantier 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 natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 

atunci prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv 

ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice 

ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) 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. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 

plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 

care se află pe traseul şantierului. 

9.2.11 - (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, instalaţii, 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. 

9.2.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 3 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe 

toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării 

proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

9.2.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia 

lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

10. Obligaţiile achizitorului 
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10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea 

şi întreţinerea lucrării  „ Modernizare, recompartimentare clădire Dispensar - schimbare 

destinație în clădire Servicii Comunitare , Comuna Cârcea, Județul Dolj”. 

10.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare execuţiei lucrărilor. 

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

• amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

• suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

• căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

• 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. 

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de 

execuţie a lucrării. 

10.5 - 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. 

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 2 

zile de la notificarea executantului. 

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

10.8. – Persoana responsabilă cu derularea contractului este ___________________________  . 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 

o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor . 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

0,1% din plata neefectuată , până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

11.4. – Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 

judecătoreşti, în cazul în care executantul nu îşi execută sau execută necorespunzător oricare din 

obligaţiile asumate prin propunerea tehnică anexă la contract. Achizitorul îl va notifica pe 

executant cu cel puţin 2 zile înainte de data la care rezilierea îşi produce efectele. 

11.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare 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 îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

12. CLAUZE 

 

12.1.Clauze specifice - Garanţia de bună execuţie a contractului 
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12.1.1 a) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 

de       .......................... lei (10% din valoarea contractului fără TVA).  

12.1.2  Achizitorul are obligaţia de a  emite ordinul de începere a contractului numai după ce 

executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.  

12.1.3 Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin: retineri succesive din facturile 

înaintate la plată, Furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 

Contractante, la trezorerie, iar suma iniţială care se depune de către Furnizor în contul astfel 

deschis este de 0,5% din preţul contractului de executie fara TVA. 

 

12.1.4 - Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim; 

    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

12.1.5. - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

12.2. Clauze de revizuire 

 

12.2.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire: 

- categoriile de lucrări ofertate în baza DALI la care după întocmirea şi avizarea proiectului 

tehnic completat cu preţuri unitare apar diferenţe cantitative/valorice; 

- diferenţe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar 

nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau 

specificaţiile tehnice (lucrări ce se regăsesc în formularul F3 din PT/DALI); 

12.2.2 La finalul contractului de achiziţie publică suma depăşirilor valorice menţionate în clauza 

de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse şi neprevăzute", 

stabilit conform legislaţiei incidente, respectiv la 10% sau 20%, în funcţie de situaţia în care se 

încadrează, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investiţii sau execuţie lucrări de intervenţie 

la o construcţie existentă. 

în situaţia măririi preţului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din motive de 

angajament legal, act adiţional cu contractantul. 

 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 

 

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

(se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei) 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 

Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 - (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. 

(se precizează datele intermediare, dacă este cazul) 

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în 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 va scuti pe executant de niciuna 

dintre îndatoririle asumate prin contract. 
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(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 

nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), 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. 

13.3 - (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. 

13.4 - (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. 

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 

suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

 

14.1 - În cazul în care:  

• volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

• condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

• 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: 

• orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

• totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, 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 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt 

achizitorului. 

 

15. Finalizarea lucrărilor 
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15.1 - 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. 

15.2 - (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 că 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. 

15.3 - 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. 

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

 

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor și echipamentelor 

 

16.1 - Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi durează până la 

recepţia finală şi este de 36 luni calendaristice. 

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei sau notificării date 

de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor cu 

toate cheltuielile aferente inclusiv transport pentru resursele umane și materiale şi a altor defecte 

a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale în maximum 72 de ore. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

• utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

• unui viciu de concepţie,  

• 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. 

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), 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. 

 

17. Modalităţi de plată 

 

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în maxim 30 zile de la primirea 

facturii de la acesta.  

17.2 - 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. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor 

în cel mai scurt timp posibil. 

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra 

unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.  
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17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 

executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel 

încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii 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 provizorii se confirmă în  maxim 10 zile de primirea acestora. 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, 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. 

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat 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 imediat. 

17.6 - 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. 

 

18. Ajustarea preţului contractului1 

 

18.1. Părţile au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părţilor, fără a afecta 

caracterul general al Contractului, în limitele legii şi în aplicarea prevederilor prevăzute de 

art.221-222 din Legea nr.98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale 

din H.G.395/2016 (art.164 şi 165). 

      18 2. (1) In situatia in care devine necesara modificarea/suplimentarea cantitatilor de articole, 

majorarea sau diminuarea acestora, furnizorul are obligatia de a notifica in scris achizitorul. 

Achizitorul prin persoana autorizata cu executia lucrarilor analizeaza si verifica corespondenta 

dintre prevederile ofertei fata de situatia noua creata si propune achizitiorului masuri in 

consecinta. 

         (2) In cazul  incidentei clauzelor de schimbare, costul aferent va fi calculat pe baza preturilor 

unitare care au stat la baza intocmirii propunerii financiare.  

Modificarea contractului se face prin acte adiţionale, cu acordul ambelor părţi. 

Modificarea contractului poate avea loc, în situația în care, înainte de începerea sau pe parcursul 

executării contractului, apar modificări, după cum urmează: 

- dacă pe parcursul derulării apar diferenţe între stările de fapt estimate iniţial (în listele de cantități 

estimate inițial si sunt anexă la contract) şi cele ce se impun a fi furnizate (constatate în teren), 

fără modificarea substantială a caietului de sarcini, diferenţele fiind datorate doar nepotrivirilor 

dintre estimarea iniţială şi realitate. 

      18.3. Ajustarea preţurilor unitare (PU) se va realiza numai în următoarele situaţii care pot 

apărea pe durata derulării contractului: 

- au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care 

au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect 

se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat PU. În situaţiile de 

 
1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm 
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acest tip ajustarea se relizează imediat după intrarea în vigoare a modificărilor legislative/actelor 

administrative, prin act adiţional. 

- în cazul majorării exagerate a unor preţuri şi tarife pentru materiile prime şi materialele de 

construcţii, precum şi în cazul majorării salariului minim se va calcula un coeficient de actualizare, 

în situaţia în care indicii preţurilor producţiei industriale din activităţile CAEN, din care fac parte 

produsele  respective, înregistrează o creştere de peste 5% faţă de evoluţia generală a inflaţiei 

(indicii de preţ utilizaţi în calcul se determină trimestrial de către Comisia Naţională de Strategie 

şi Prognoză şi se publică pe site-ul instituţiei). 

În cazul incidenţei uneia dintre situaţiile de mai sus, se va utiliza următoarea formulă de ajustare, 

PU ajustat=PU ofertat x Indicele de preţ publicat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. 

În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea 

costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

 

19. Incetarea contractului 

 

19 1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

     -  la expirarea duratei pentru care a fost încheiat   

      - prin acordul scris al părţilor contractante, înainte de expirarea duratei contractului; 

      - în caz de reziliere prevăzut la art.11.4. 

      - în cazul în care executantul intră în faliment sau este iniţiată procedura de lichidare, 

dizolvare, sechestru sau insolvenţă de către creditori. 

      - în caz de forţă majoră 

 

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 apărea 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 societate 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 că subantreprenorii au încheiat asigurări 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 niciun 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 

achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

21. Subcontractanţi 

 

20.1.Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului  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. 
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21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantii sunt pe deplin răspunzători faţă de executant de modul în care îşi îndeplinesc 

partea  din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

21.4 - 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.  

 

22. Forţa majoră 

 

22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

22.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

22.6 - 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 drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

 

23.1 - Achizitorul şi executantul vor depune 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. 

 

23.2 - 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 judecătoreşti competente  

 

24. Limba care guvernează contractul 

 

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

25. Comunicări 

 

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
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26. Legea aplicabilă contractului 

 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi  ********* prezentul contract în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.  

 
ACHIZITOR, 

UAT COMUNA CÂRCEA 
PRIMAR 

PUPĂZĂ VALERICĂ 
 
 
 

FURNIZOR, 
 

ADMINISTRATOR 
 

CONSILIER JURIDIC, 
TĂNĂSESCU ALYS-CARMEN 

 
 
 

 

VIZA, 
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

GEBĂILĂ CRISTIAN-MIHAI 
 
 
 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, 
COJOCARU CATALINA LAURA 

 
 
 

 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, 
PÂRVULESCU DARIA-AURELIA 
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ANEXA  Nr.1 – CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU 

 CARACTER PERSONAL 

LA CONTRACTUL Nr.  ********** din data  *********** 

 

                

PĂRȚILE CONTRACTULUI 

U.A.T. COMUNA CÂRCEA, cu sediul in COMUNA CÂRCEA, str. Aeroportului, nr.45 telefon/fax 0251458121, ,  

reprezentat prin primar PUPĂZĂ VALERICĂ, în calitate de achizitor,  

si  

 

   S.C. …………………… S.R.L.  adresa sediului: ………………., str…………………., nr………, telefon 

…………….., număr de înmatriculare J…………………., cod fiscal   ………………., atribut fiscal …………cont  

………………………………eschis la Trezoreria ………………..., reprezentat prin reprezentant legal - ……………….-

adinistrator, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte 

 

ART. 1- Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia datelor cu 

caracter personal. 

  ART. 2- Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de 

date sau imputemicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor 

vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare. Părţile confirmă respectarea deplină a 

următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferai informaţiilor 

personale 

• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim de 72 ore şi, în cazul 

Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenţia 

acestuia, 

• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016. 

ART.3- Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza 

legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat 

între Părţi. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă 

realizării obiectului principal al contractului. 

ART.4.-Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi 

neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice şi în special 

organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză: 

• vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau 

utilizate datele cu caracter personal 

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor 

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la 

care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie 

în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare 

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în timpul 

transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să stabilească către care organisme se doreşte să se 

efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor 

• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter 

personal în/din sistemele de prelucrare a datelor 

• se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în 

conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părţi 

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală 

• se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

 

      ACHIZITOR                                                                                           PRESTATOR 

        UAT COMUNA CÂRCEA                                                                          ___________________________ 

                     PRIMAR                                                                                       REPREZENTANT LEGAL 

      PUPĂZĂ VALERICĂ                                                                              ___________________ 

 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

PROIECTANT :  S.C. PROSPECT  S.R.L.                                       
BENEFICIAR:   COMUNA CÂRCEA 
   INVESTIŢIA:  MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE C1 DISPENSAR – SCHIMBARE DESTINAŢIE ÎN 
CLADIRE SERVICII  COMUNITARE 

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI 
Denumirea lucrarilor Durata de executie (luni) 
  1 2 3 4 

Arhitectura 
        

 
Rezistenta         

     
Instalatii Termice si Sanitare 

Climatizare     

Instalatii Electrice 
    

Instalatii Electrice Curenti 
slabi     

Edilitare 
    

 
  Întocmit, 

                                                                                                                        Arh. Cristian Ciomu 


