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CAIET DE SARCINI 

 
Pentru ” REABILITARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SĂCELE PE STR. AMURGULUI, 
STR.FERIGII, STR.PAJIȘTEI, STR. PISCULUI ȘI STR. RÂULUI” 
 

 
 
 
1. Autoritatea contractantă  

 
Municipiul – SĂCELE,  
Cod  fiscal :4317649 
Adresa : str. P-ța Libertății nr.17, Municipiul Săcele, jud Brasov 
Telefon : 0268/276164, Fax: 0268/273091 
E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 
Adresa web : http://www.municipiulsacele.ro/ 
 
      2.Modalitate de finanțare și de plată  
 Buget local sau Fonduri legal constituite 
 

 3.Obiectul lucrării  
3.1 Denumirea lucrării : ” REABILITARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SĂCELE PE 

STR. AMURGULUI, STR.FERIGII, STR.PAJIȘTEI, STR. PISCULUI ȘI STR. RÂULUI” 
3.2 3.2 Amplasamentul :  

 Zona în care se intenționează realizarea reabilitării se află pe teritoriul administrativ al 
Municipiului SĂCELE. 

http://www.municipiulsacele.ro/
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4. Descrierea situaţiei existente 

     Sistemul de iluminat public din municipiul Săcele de pe str.Amurgului, str. Ferigii, str.Pajiștei, 

str. Piscului și str. Râului se întinde pe o lungime de circa  2500 m, distribuit pe 5 străzi, realizat 

unilateral, susținut de stâlpi de beton și este realizat cu surse de iluminat cu vapori de mercur. 

Prin prezenta lucrare se dorește înlocuirea surselor de iluminat cu vapori de mercur, cu surse cu 

vapori de sodiu, înlocuire corpurilor de iluminat, a elementelor de susținere, a cablurilor și a 

elementelor de conexiune  neconforme din punct de vedere calitativ și identice cu cele existente 

în municipiul Săcele. 

5. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE 
 

Iluminatul rutier trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective :  

• asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibe valori egale sau superioare celor 

reglementate de standardele naționale și internaționale. Ne referim aici la nivelurile de 

iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru 

iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire, etc. 

• asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii 

tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace : 

o corpuri de iluminat cu randament mare și costuri de  mentenanță redusă, cu grad 

mare de protecție și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa identică sau 

superioară cu cele defecte. 

o componentele sistemului de iluminat vor fi  executate în conformitate cu standardele 

în vigoare și vor avea certificate  de conformitate  

• este obligatorie inscripționarea CE precum și a tipului corpului de iluminat și a 

mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat și marca producătorului astfel 

inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producatorul 

pentru care se vor prezenta certificatele de conformitate. 

 
Condiții tehnice minime 

Ofertanții trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice un răspuns detaliat la fiecare dintre 
cerințele tehnice cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini și în Fișele Tehnice. Nu se admit 
răspunsuri de gen „DA” , „CONFORM”. Ofertele care nu prezintă în detaliu, inclusiv numele 
produselor și ale producătorilor acestora, soluția propusă pentru fiecare dintre cerințele 
prezentului Caiet de Sarcini și Fișele Tehnice, vor fi respinse conform legislației în vigoare.  

 
 

5.1 Calitatea materialelor, utilajelor și echipamentelor 
5.1.1. Aparate de iluminat  
Aparatele de iluminat prevăzute a fi utilizate în această lucrare trebuie să îndeplinească 

caracteristicile minime solicitate prin fișa tehnică anexă a prezentului caiet de sarcini. 
 

 
5.1.2.Brațe de prindere aparate de iluminat 

Cerințe tehnice minime impuse pentru braț de prindere aparat de iluminat: 

o Brat de prindere drept, realizat din oţel,  rotund  
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o Material: ţeavă de oţel galvanizată, având diametru minim: Ø60mm  

o Dimensiuni: lungimi conform calculelor luminotehnice 

o Unghiuri de înclinare va fi cuprins intre 0° si 15˚ faţă de planul orizontal  

o Prinderea cârjelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche din platbandă galvanizată,  cu 

şuruburi  

 
5.1.3.Cabluri electrice  

a) Cabluri principale de tip TYIR 
Cordon de putere pentru montaj la exterior cu valoare a tensiunii de până la 1000 V. 
  Compoziție: 

- conductori din aluminiu multifilar, izolat cu PVC 
- culoare conform standardelor românesti 
Caracteristici tehnice: 
- tensiune de lucru:    1000 V 
- temperatura de lucru:   - 15ºC la +70ºC 
- flexibilitate:     moderata 
- raza de curbură:    15xD 
- rezistență la umiditate:   bună 
- rezistență la șocuri:   foarte bună 
- rezistență la foc:    fără propagarea focului 
- rezistență la agenți chimici:  bună 

 
b) Cabluri de distribuție tip CYY 

Cordoane de putere pentru montare aparentă sau îngropate cu limita de tensiune 1000 V, 
fără armatură. 

 Compoziție: 
- conductori din cupru monofilar sau lițat, izolație PVC 
- culoare conform standardelor românești și numere pentru mai mult de 7 fire 
- umplutură dacă e necesar 
- invelitoare PVC gri 
Caracteristici tehnice: 
- tensiune de lucru:    1000 V 
- temperatura de lucru:   - 15ºC la +70ºC 
- flexibilitate:     tolerabila 
- raza de curbură:    6xD 
- rezistență la umiditate:   bună 
- rezistență la șocuri:   bună 
- rezistență la foc:    fără propagarea focului 
- rezistență la agenți chimici:  bună 
 

 
 
 

5.2.Execuția lucrărilor 
5.2.1.Obligațiile ofertantului 

Înainte de începerea lucrărilor de execuție ofertantul desemnat câștigator are obligația de 
a verifica întreaga documentație și de a sesiza investitorul asupra eventualelor neconformități și 
neconcordanțe constatate.  
 Se consideră că, ofertantul calificat pentru executarea lucrării cunoaște detaliile care fac 
parte din regulile specifice executării instalațiilor în construcții; acestea nu sunt identificate pe 
planuri și nici în cadrul prezentei specificații.  
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 Cantitățile de lucrări exacte ce trebuie incluse în oferta comerciala sunt prezentate . 
Activitățile descrise se vor cota in totalitate. Cotarea cu 0 sau cotarea unor operațiuni cu  valori 
nejustificat de mici conduce la considerarea ofertei ca neconformă.  
 În toate cazurile este indicat ca lucrarea să fie executată în conformitate cu toate regulile 
specifice, astfel încât să se asigure funcționarea corespunzatoare a tututor instalațiilor și totodată 
un aspect corespunzător al acestora. 
  
 

5.2.2.Tehnologia de execuţie a lucrărilor 
Executarea LEA 0.4 KV 
Organizarea lucrărilor 
În vederea pregătirii execuţiei LEA 0.4 kV, trebuie să se parcurgă, prin grija 

responsabilului de lucrare, în general, următoarele etape: 
a) studierea documentaţiei tehnice de proiectare privind suficiența și conţinutul pieselor 
scrise și desenate, avizelor și acordurilor. 
b) Studierea amănunţită a traseului pentru LEA de 0.4 kV, confruntarea cu planurile din 
proiect propunându-se eventualele modificări de traseu.  
c) Fixarea punctelor de amplasare a tamburilor cu cablu 
d) Verificarea locurilor pentru depozitarea materialelor, a sculelor, dispozitivelor și utilajelor 
necesare la lucrare. 

În cazul existenței unor reţele electrice de cabluri sub tensiune în apropierea sau în zona 
traseului la LEA de 0.4 kV, se vor stabili cu beneficiarul lucrării , cu proiectantul și reprezentantul 
unității de exploatare, condiţiile de lucru și măsurile de protecţie a muncii ce se impun. 
 
 

Desfășurarea și pozarea cablurilor 
Înainte de pozarea cablurilor se vor efectua următoarele operații pregătitoare: 

a) controlul traseului de cablu. 
b) Controlul dispozitivului de derulare și tragere a cablului, curățirea și ungerea rolelor în 
aliniament și de colț 
c) Verificarea rezistenței de izolație a cablului de pe tambur, conform PE 116 în vigoare, 
folosind în acest scop inductorul. 
d) Așezarea tamburului cu cablu în poziție de tragere și ridicarea pe ax cu ajutorul vinciurilor. 

Desfășurarea și pozarea manuală a cablurilor se realizează  prin învârtirea tamburului, 
asigurându-se fixarea acestuia. 

O atenție deosebită, indiferent de metoda folosită pentru desfașurarea și pozarea cablului, 
se va acorda respectării razelor minime de curbură. 
  
 
 

5.2.3. Probe și verificări  
 

În timpul execuției lucrării, antreprenorul va efectua diferite verificări parțiale și probe 
pentru a se permite desfășurarea normală a lucrării și pentru a se putea asigura integrarea 
instalației respective în rețeaua de iluminat public a municipiului, în concordanță cu proiectul.   

Pentru ca acest lucru să se poată realiza, antreprenorul va face probe asupra unor părți 
ale instalațiilor, așa cum o cer beneficiarul sau proiectantul. 

După efectuarea probelor parțiale și dacă înaintarea lucrărilor de construcție necesită 
aceasta , antreprenorul va putea să efectueze lucrările de vopsitorii și izolații care nu se pot 
executa ulterior.  

Antreprenorul va asigura atât manopera necesară efectuării probelor cât și echipamentele 
și materialele necesare.  
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Funcționarea anumitor utilaje sau echipamente poate fi verificate în atelier, înainte de 
montarea în instalație.  

Orice întârziere, lucrare suplimentară sau paguba provocată de neefectuarea probelor 
parțiale va fi suportată de către antreprenor.  

Înainte de recepția lucrărilor, antreprenorul trebuie să realizeze probele și verificările 
descrise mai jos : 

- examinarea vizuală a tuturor instalațiilor pentru a se verifica conformitatea cu proiectul, 
aspectul estetic precum și toate cerințele din prezentul caiet de sarcini; 

- reglarea funcționării la parametrii prescriși a tuturor echipamentelor 
- masurarea valorii rezistenței de dispersie a prizei de pământ. 
- verificarea continuității circuitului de legare suplimentară la pământ 
- verificarea continuității circuitului de nul de protecție 
- verificarea nivelului de izolație între faze și între faze și nul 
Rezultatele tuturor acestor probe trebuie să fie consemnate de către antreprenor în 

rapoarte de proba care vor fi transmise beneficiarului. 
Antreprenorul trebuie să remedieze orice defect constatat în timpul efectuării probelor 

înainte de data stabilită pentru recepție, suportând costurile aferente acestor operații.  
La încheierea lucrării în scopul de a certifica respectarea cerințelor antreprenorul va 

realiza următoarele probe : 
a) probe electrice 

- verificări ale izolației 
- verificări ale legărilor la pământ 
- verificarea căderilor de tensiune pentru aparatele de iluminat aflate la capătul rețelelor  
- verificarea protecției la suprasarcină și scurtcircuit 

b) probe acustice 
- verificarea nivelului de zgomot  
Verificarea se va face: 
- scriptic, prin confruntarea datelor și caracteristicilor de calitate și dimensionale 

(menționate în certificatele de calitate, buletinele de omologare, etichetele care insoțesc 
aparatele), cu acelea prevăzute în proiect; 

- vizual, prin examinarea stării materialelor, aparatelor și echipamentelor 
- prin măsurători și încercări prin sondaj, la aparatele locale, privind dimensiunile și 

funcționarea. 
 Materialele, aparatele și echipamentele necorespunzătoare vor fi respinse. 

Înainte de montare, la conductoare și cabluri se va verifica continuitetea electrică pe 
fiecare colac. 
Înainte de începerea montajului instalațiilor electrice, se va verifica în mod special: 
 - respectarea distanțelor de protecție și apropiere față de restul instalațiilor; 
 - modul de protecție al cablurilor  

 
Verificări de efectuat pe faze de lucrări 
Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a 

conductelor, în vederea ușoarei identificări (prin etichete, culori), marcare ce trebuie să fie în 
conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare. 
 Se verifică vizual prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legăturile electrice ale 
conductelor instalațiilor electrice, dacă au fost executate conform prescripțiilor tehnice în vigoare. 
 Se va măsura rezistența de izolație între conducte și, între conducte și pământ. 
 Instalația de protecție prin legarea la pământ sau la nul se va verifica pe măsura 
executării instalației, dupa montarea receptoarelor, astfel: 
- se monteaza conductorul principal de protectie și se verifică continuitatea electrică a acestuia; 
- se monteaza piesa de separație între conductorul de protecție și priza de pământ și se verifică 
continuitatea electrică a ansamblului; 
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- se leagă la conductorul principal de protecție, elementele metalice ale instalației electrice, 
conform proiectului și se verifică continuitatea electrică a fiecarei legături.  
 Se va verifica instalația de impământare pentru întreaga rețea de alimentare a 
receptoarelor prevăzute în prezentul proiect, iar în cazul în care rezistența de dispersie nu 
îndeplinește criteriile prevăzute de normative – este mai mare de 4 ohmi – se va solicita 
proiectantului o soluție tehnică. 

La instalarea echipamentelor se vor controla vizual și prin măsuratori, următoarele: 
 - modul și calitatea fixării lor pe suporți; 

- înălțimile de montaj admise și distanțele până la elementele construcției conform 
prescripțiilor tehnice în vigoare; 
 - modul și calitatea execuției legăturilor electrice; 
 - existența aparatelor de comutare și protecție prevazute în proiect; 

- existența etichetelor și a inscripțiilor de identificare și marcare prevăzute în proiect. 
Verificări de efectuat la recepția preliminară 

 Existența dispozitivelor de protecție contra supracurenților și echiparea, respectiv reglarea 
corectă a dispozitivelor de protecție (siguranțe calibrate). 
a. cu alimentarea electrică intreruptă se va verifica: 

- să nu existe elemente neizolate sub tensiune în interiorul tabloului; 
- fixarea sigură a legaturilor electrice la bare și conducte electrice; 
- valoarea corectă a fuzibilelor; 
- dacă încercarea izolației cablurilor a fost satisfăcătoare 

b. cu instalația sub tensiune se va verifica dacă  
- tensiunea prescrisă este disponibilă pe toate fazele. 

Funcționarea corectă a instalațiilor de iluminat (existența condensatoarelor). 
Funcționarea eficientă a instalațiilor de protecție prin legare la pământ. 
Verificarile și probele se vor face în timpul execuției și înainte de punerea în funcțiune și 

vor fi conform normativ I7 si C56, cu respectarea la verificarea sistemelor de protecție împotriva 
electrocutărilor a normativului PE 116 și STAS 12604/4 și 5. 
 Punerea sub tensiune a unei instalații la consumator, nu se poate face decât conform 
Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice (HG 170), dupa verificarea ei de 
către furnizor, conform prevederilor acestui regulament. 

Rezultatele tuturor probelor și verificărilor vor fi consemnate în rapoarte pe fișe și/sau pe 
planuri pentru ca acestea să poată fi verificate fie la finalul lucrării fie în timpul perioadei de 
garanție înainte de recepția finală.  

5.2.4.Recepția lucrărilor 
 

Recepția lucrării se va efectua în conformitate cu prevederile HGR nr 273/1994 , în doua 
etape :  

- recepția la terminarea lucrărilor (preliminară ) 
- recepția finală la expirarea termenului de garanție 

Toate costurile legate de recepție vor fi suportate de către antreprenor inclusiv costurile 
pentru verificări suplimentare datorate lipsei de conformitate constatate la prima verificare.  

 
Recepția la terminarea lucrărilor 
Instalatiile trebuie să se afle în stare de funcționare înainte de data stabilită pentru 

recepție. Înainte de această dată antreprenorul trebuie să prezinte beneficiarului și proiectantului 
rezultatele tuturor probelor efectuate. În timpul inspecțiilor de control ale instalațiilor, înainte de 
recepția la terminarea lucrărilor, antreprenorul trebuie să efectueze, dacă beneficiarul sau 
proiectantul o cer, orice probă considerată necesară. Inspecțiile vor verifica deasemenea 
respectarea aspectului și modului de execuție al instalațiilor.  
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Antreprenorul trebuie să asigure forța de muncă precum și toate echipamentele de 
masură și control, avizate de organele de metrologie perfect calibrate în vederea efectuării 
tuturor măsurătorilor.  

Recepția finală la expirarea perioadei de garanție 
Recepția finală va avea loc odata cu terminarea perioadei de garanție, cu condiția ca 
antreprenorul să fi rezolvat diferitele puncte din raportul de recepție la terminarea lucrărilor.  
 

 
6.Standarde și normative ce guvernează proiectarea și execuția lucrării 
 

Instalațiile electrice trebuie executate în conformitate cu prezentul proiect – partea scrisa 
si partea desenata – si in conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescripții: 

- I7 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 
1000 Vc.a. si 1500 Vc.a. 

- SR EN 13201-1, SR EN 13201-2, SR EN 13201-3, SR EN 13201-4, SR EN 13201-5 - 
2004 

- I7.1 – Instrucțiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice  
- I20 - Normativ pentru proiecatarea și executarea instalațiilor de protecție contra 

tarznetului a construcțiilor 
- P118 – Norme tenice de proiectare și de realizare a construcțiilor privind protecția 

împotriva focului 
- NTE 007 – Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice 
- PE124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali 

și similari 
- PE136 – Normativ republican privind folosirea rațională a energiei electrice la 

iluminatul artificial și în utilizări casnice 
- STAS 553/2 – Aparate de comutație până la 1000 Vc.a. și până la 4000 A. Condiții 

tehnice 
- STAS 2612 – Protecție împotriva electrucutărilor. Limite admise 
- STAS 3184 – Prize, fișe și cuple pentru instalațiile electrice până la 380 Vc.a și până 

la 250 Vc.a. și până la 25 A. Condiții tehnice speciale de calitate 
- STAS 5325 – Grade normale de protecție asigurate prin carcase. Clasificare și metode 

de verificare 
- STAS 6865 – Conducte cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe  
- STAS 6990 – Tuburi pentru instalații electrice din policlorură de vinil neplastifiat 
- STAS 8114/42 – Aparate de iluminat. Condiții tehnice generale 
- STAS 8666 – Întrerupătoare automate mici pentru protecția conductoarelor din 

instalațiile electrice de curent alternativ până la 415 V și 82 A 
- STAS 8778/1,2 – Cabluri de energie cu izolație și manta de PVC 
- STAS 9954/1,2,3 – Instalații și echipamente electrice in zone cu pericol de explozie. 

Prescripții de proiectare și montare 
- STAS 1220/1,4,5,6 – Cabluri și cordoane cu izolația de cauciuc 
- STAS 12604 – Protectie impotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Insatalații 

electrice fixe. Prescripții generale 
- STAS 12604/5 – Idem. Prescripții de proiectare și de execuție 
- C56 – Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor 

aferente 
Prezenta listă nu este restrictivă, se va lua in considerare întotdeauna ultima ediție 

a actului normativ. în cazul a doua prevederi complementare se va aplica masura cea mai 
restrictivă. 
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 Documente obligatorii  
 
Aparate de iluminat similare celor folosite în zonele reabilitate 

o Fișe tehnice confirmate de producător 

o Prospect tehnic/fișă de catalog aparat de iluminat  

o Declarație de conformitate CE producător, din care să rezulte caracteristicile tehnice 

solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598 

o Certificat ENEC sau echivalent care demonstrează respectarea  standardelor de 

siguranță în domeniul electric 

o Declarații de calitate producător 

o Certificat de garanție 

Surse de alimentare 

o Prospect tehnic/fișă de catalog  

o Declarație de conformitate CE producător 

Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiilor 

prezentate. 

La depunerea ofertei se vor prezenta mostre perfect funcționale complet echipate pentru 

aparatele de iluminat rutier.  

 În cazul în care ofertanții nu prezintă mostrele solicitate, însoțite de documentele 
menționate mai sus, ofertele vor fi declarate neconforme.  
 Este obligatorie inscripționarea CE precum și inscripționarea tipului de aparat și a marcii 
producătoare.  
 Tipul aparatului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se 
identifice cu tipul aparatelor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat atestatele și 
buletinele de încercare solicitate , cu cele prezentate ca mostre, cu cele folosite în proiectele 
luminotehnice și cu cele ofertate.  

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, 

nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective. 

   
7.Condiții organizaționale minime  

În vederea îndeplinirii în bune condiții a obligațiilor contractuale ofertantul va face dovada 
deținerii de resurse materiale și umane în conformitate cu cerințele prezentate mai jos.  

 
7.1. Resurse tehnice  
Ofertantul are obligația de a face dovada deținerii în proprietate și / sau chirie a 

urmatoarelor mijloace fixe ce sunt minim necesare în vederea realizării in bune condiții a lucrării: 
Mijloace de transport : 
- autospecială cu platformă ridicătoare – 1 buc  
- autoutilitară cu platformă – 1 buc  
- autolaborator PRAM – 1 buc  
- autovehicul transport echipamente și personal – 1 buc  
Utilaje de mică mecanizare :   
- Polizor unghiular – 2 bucati;  
- Mașină de găurit și înșurubat portabilă – 2 buc;  
- Generator electric – 1 bucata;  
- Generator sudură – 1 buc. 
 

Pentru aceasta se va completa lista cu echipamentele, utilajele, mijloacele de transport 
necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări. 
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7.2.Resurse umane  

 Ofertantul are obligația de a face dovada deținerii de personal specializat în vederea 
realizării în bune condiții a execuției lucrării.  
     Este strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări, asigurarea a cel puţin: 
- a unui manager de proiect (persoană cu studii superioare),  
- a unui inginer autorizat ANRE gradul III A  
- a unui specialist Specialist in iluminat atestat (experienta in domeniu minim 5 ani)   
- a unui responsabil tehnic cu execuţia RTE în domeniul instalaţii electrice,  
- a unui responsabil CQ, in domeniul instalatiilor electrice 
- a unui inginer autorizat ANRE gradul III B  
- inginer autorizat ANRE gradul II A, II B – 2 persoane;  
- electrician autorizat ANRE gradul II B – 4 persoane  
- a unui inspector protectia muncii  

 
 In acest sens se vor anexa urmatoarele documente justificative : 

-  Se vor anexa, în copie,  toate certificatele şi atestările, care  vor fi valabile la data ofertării.  
- Se vor prezenta CV–urile persoanelor menţionate (manager de proiect, responsabilii tehnici 

cu execuţia, CQ 
-   Se va prezenta, atestat MEC pentru RTE – isti si CQ.  

     - Se vor prezenta contracte de muncă pentru manager de proiect, contracte de 
muncă/colaborare cu responsabili tehnici cu execuţia şi responsabill cu calitatea și contracte de 
muncă/colaborare pentru toate celelalte specialități  
 
8.Masuri de protecție a muncii, PSI și a mediului 

  
Norme utilizate pentru protecția muncii 
Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 aprobată prin HG 1425 din 

11.10.2006 publicată in MO 882/30.10.2006. 
 Lucrările se încadrează în prevederile NSPM în vigoare. 
 Nu este necesară elaborarea de noi norme de protecția muncii. 
  

NSPM la executarea lucrărilor 
Pentru perioada de execuție , se va respecta HG 1146 30.08.2006 prin care fiecare firmă 

trebuie să-și facă INSTRUCȚIUNI PROPRII privind cerințele minime de securitate și sănătate în 
muncă MO 815/3.10.2006 

Înainte de începerea lucrărilor executantul va identifica toate intersecțiile și apropierile cu 
rețelele electrice și neelectrice de pe traseu, pentru a evita atingerea acestora cu materialele 
folosite în execuție. 

Lucrările care se execută se împart în două categorii: 
A. Lucrări ce se execută fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente și anume: 
- pozarea cablurilor j.t. și a cutiilor de distribuție și contorizare 
Măsuri de protecția muncii la execuția lucrărilor la înălțime. 
B.  Lucrări ce se execută cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente și anume: 
- racordarea rețelelor proiectate la rețelele existente 
Pentru toate aceste lucrări se va respecta Legea securității și sănătății în muncă nr. 

319/2006 
Se vor respecta cu strictețe măsurile privind scoaterea și repunerea sub tensiune a 

instalațiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru și de protecție. Măsurile privind 
scoaterea de sub tensiune a instalațiilor electrice se iau de către personalul de deservire 
operativă. Mijloacele de protecție , scule și dispozitive utilizate vor îndeplini condițiile din Legea 
securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 
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Personalul va urmării periodic respectarea prevederilor normelor de protecția muncii și 
anume: 

- Distanțele minime de apropiere față de instalații și construcții noi; 
Măsuri PSI 
Documentația s-a intocmit în conformitate cu prevederile OMI 775/98 – Norme generale 

de prevenire și stingere a incendiilor. 
Amplasarea rețelelor electrice în raport cu construcțiile existente respectă distanțele 

minime prevăzute NTE 003/04/00 Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică 
cu tensiuni peste 1000 V. 
În cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingatoare cu praf CO2 aflate la echipa de 
intervenție. 

Măsuri pentru protecția mediului înconjurător 
Instalațiile electrice proiectate nu impun loarea de măsuri speciale pentru protecția 

mediului și a apei. 
Documentația s-a întocmit în conformitate cu prevederile  legii de protecție a mediului nr. 
137/1995, republicată in 2000 și a Ord. nr. 126/1996. 

Lucrările proiectate nu afectează mediul înconjurător, nu constituie surse de poluare și nu 
sunt afectate așezarile umane învecinate amplasamentului instalațiilor proiectate. 

La execuția lucrărilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescripții: 
SR EN ISO 14001/1997 – Sisteme de Management de Mediu – Specificații și ghid de 

utilizare. 
Legea Protecției Mediului nr. 137 din 29.12.1995, republicată în 2001 (Monitorul Oficial 

nr47 din 29.01.2001 
Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 91/20.06.2002 pentru modificare Legii Protecției 

Mediului; 
 Legea Apelor nr. 107/1996; 

 HGR privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând d eșeurile, 
inclusiv deșeurile periculoase; 
HGR nr. 918 din 22.08.2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. 

Prezenta listă nu este restrictivă, se va lua în considerare întotdeauna ultima ediție 
a actului normativ. În cazul a doua prevederi complementare se va aplica masura cea mai 
restrictivă. 

Nu sunt necesare măsuri speciale de protecție a mediului. 
Cerințe conform ISO 14001/1997 – Sisteme de management de mediu – Specificații și ghid 

de utilizare: 
➢ trebuie să prezinte dovada instruirii angajaților conform cerințelor și reglementărilor în 

viguare 
➢ trebuie prezentate aspectele cu impact semnificativ asupra mediului corespunzator pentru 

activitatea desfașurată 
➢ utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului ; materii prime utilizate (să fie 

economice din punct de vedere energetic, slab poluante, care să genereze produsului un impact 
negativ cât mai mic, iar după terminarea perioadei de viață, eliminarea produsului să se facă pe 
cât posibil cu un impact minim asupra mediului  (să fie reciclabil, sau biodegradabil). 

➢ Depozitarea și gestionarea materialelor utilizate, în perioada efectuării lucrărilor. 
➢ Colectarea, depozitarea în mod selectiv și transportul deșeurilor rezultate din lucrări după 

terminarea lucrărilor. 
➢ Redarea la forma inițiala a suprafețelor ocupate în timpul execuției lucrărilor (incinte, 

refacerea stratului vegetal) 
➢ Prevenirea poluării solului ; în cazul poluării accidentale 
➢ În timpul execuției lucrărilor se va urmări decontaminarea urgentă a solului în caz de 

poluare accidentală. 
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Luarea de măsuri pentru prevenirea incendiilor 
 
9. Conținutul ofertei tehnice  
 

9.1.Fișe tehnice completate pentru echipamente  

 Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie să îndeplinescă întocmai sau să fie 

superioare celor existente. Declarațiile ofertanțiilor vor fi dovedite prin prezentarea de fișe de 

catalog alături de certificate, rapoarte de încercări, mostre sau alte documente avizate din care 

să reiasă cele declarate. 

Ofertanții care nu prezinta fișele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerințele minime ale 

echipametelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificați. 

 

 
10.Conținutul ofertei comerciale  

 
Durata investiției va fi de 3 luni, pe perioada Ianuarie- Aprilie 2020. 
Cantitățile de lucrări exacte ce trebuiesc incluse în oferta comercială sunt următoarele.  
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea operaţiunii U.M. Cantitatea 

1 Montare corp de iluminat echipat cu sursa sodiu 100W  buc 70 

2 Montare console l=1.5 m buc 70 

3 Demontare corpuri de iluminat buc 70 

3 Demontare console buc 70 

5 Cablu tip CYY 3x1,5mmp, pozare ml 280 

6 Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare buc 140 

7 Pozare cablu torsadat TYIR 16+25mmp inclusiv armaturi ml 460 

 
 
Activitățile descrise se vor cota în totalitate. Cotarea cu zero sau cotarea unor operațiuni cu 

valori nejustificat de mici conduc la considerarea ofertei ca neconforme.  
Ofertanții au obligația de a efectua o vizită în teren, pe cont propriu, cu înstiințarea 

autoritații contractante, ocazie cu care își vor culege toate informațiile necesare întocmirii ofertei 
tehnice și financiare.  
 

 
        

 
Data: 16 .01.2020       
 
                                                        
                                                                                                            Întocmit 
                                                                                                 Beneficiar, Mun. Săcele 
                                                                                                     Șef   Birou Investiții 
      

                                                                                                        Ing. Bălan Eugen 
 



  

                                         

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI  
 

„Lucrări de reabilitare iluminat public în Municipiul Săcele pe str. Amurgului, str.Ferigii, 

str.Pajiștei, str. Piscului și str. Râului”. 
 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT 

 

Denumire oficială: MUNICIPIUL SACELE 

 

Adresă:  P-ta Libertatii nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov   

Localitate: Municipiul  Sacele Cod poștal: 
505600 

Țara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:  
Comp. Licitatii si Achiziții Publice 

Telefon: +40 268276164; 

E-mail: primaria@municipiulsacele.ro Fax:   

Adresa de internet: www.municipiulsacele.ro 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  

□ Minister sau orice altă autoritate națională 
sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale 
sau locale ale acestora 
□ Agenție/birou național sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenție/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituție/agenție europeană sau 
organizație europeană 
 
X Altele (precizați): autorități locale 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine și siguranță publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice și financiare 
□ Sănătate 
□ Construcții și amenajări teritoriale 
□ Protecție socială 
□ Recreere, cultură și religie 
□ Educație 
X Altele (precizați): servicii generale ale 
administrațiilor publice 

 
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

„Lucrări de reabilitare iluminat public în Municipiul Săcele pe str. Amurgului, 

str.Ferigii, str.Pajiștei, str. Piscului și str. Râului”. 

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor 

a) Lucrări   
       x                         

b) Produse                              c) Servicii      
                                 

Locul principal de executare 
NUTS 

Locul principal de livrare 
Cod NUTS  

Locul principal de prestare 
sediul prestatorului 
Cod NUTS RO 122 - Brasov 

II.1.3) Achizitia implică 
Un contract de achiziții publice     X                                                            

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției 

„Lucrări de reabilitare iluminat public în Municipiul Săcele pe str. Amurgului, 

str.Ferigii, str.Pajiștei, str. Piscului și str. Râului” , conf Caiet de Sarcini atasat. 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după 
caz) 

Obiect principal Cod CPV  45310000-3 
Lucrari de instalatii electrice  

 

Obiect(e) suplimentar(e)   

II.1.6) Împărțire în loturi  

http://www.municipiulsacele.ro/


da □  nu  X 

II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                               
da □ nu X 

 
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 

„Lucrări de reabilitare iluminat public în Municipiul Săcele pe str. Amurgului, str.Ferigii, 

str.Pajiștei, str. Piscului și str. Râului”,conform caietului de sarcini atasat. 

 
Valoarea estimată – 94.000  lei fără TVA 
 

II.2.2) Opțiuni (după caz)                                                                                                                         
da □  nu  X 

Dacă da, descrierea acestor opțiuni:  
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni: 
în luni: / sau în zile: / (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri posibile (după caz)...........: sau interval: între ..........și ............ 
Dacă se cunoaște, în cazul contractelor de produse / servicii/lucrari  care pot fi prelungite, 
calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: / sau în zile: ....... (de la data atribuirii 

contractului) 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata prezentului contract este pana la 30.04.2020 

 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                     
da □ nu X 

 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII  REFERITOARE LA CONTRACT 
 

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                           
da □  nu X  

III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                                      
da X  nu  
Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 
10 %, din valoarea fara TVA a contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea 
contractului, sub forma de : instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate 
bancară, sau instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări, 
 

III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile 
relevante 
Buget local 

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

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)                                 
da □ nu X 
Dacă da, descrierea acestor condiții 

III.1.5. Legislația aplicabilă 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice; 

 
 
III.2) CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după 
caz): 

Informații și formalități necesare pentru 
evaluarea respectării cerințelor menționate. 



Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în 
cadrul procedurii 

III.2.1) Motive de excludere a ofertantului 

Declarație pe propria răspundere  din care să 
rezulte ca ofertantul nu se afla în situațiile 
prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din 
Legea nr. 98/2016, completată în conformitate 
cu Formularele 1.2.3(sectiunea Formulare ) 

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 
art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 
OUG nr.34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
evitarea conflictului de interese, completată în 
conf. cu  Formularul 4. (sectiunea Formulare ) 
Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire 
la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:  
Ing.Virgil Popa – primar, Ec.Coman Rodica – 
Sef Serviciu Contabilitate Financiar Salarizare 
Buget Ordonantare CFPP, Ing.Gâdea Sorin – 
viceprimar , Ing.Boberschi Dan-Radu – consilier 
Achizitii Publice  , Ec.Radulescu Eugen  – 
inspector Serv  CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor 
Sebastian – Consilier Juridic Compartiment  
Juridic,Ec.Tagarici Gabriela Elena – consilier 
Achizitii Publice  ;Ing. Balan Eugen  – Sef Bir. 
Investitii;  

Încadrarea în una din situațiile prevăzute în 
cadrul Capitolului II, Secțiunea a 4-a din 
Legea nr. 98/2016 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de 
protecţie a muncii  si în domeniul mediului si 
protectiei mediului. Formularele 5 si 6 (sectiunea 
Formulare ) 

 

III.2.2) Capacitatea ofertantului 

a) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

 Forma de inregistrare in conditiile legii din tara 
de rezidenta, - 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. 

Ofertantul trebuie să prezinte Certificatul 
Constatator emis de ONRC -  codul CAEN 
(sau echivalent) care îi permit să presteze 
serviciile care fac obiectul achiziției publice. 
 

c) Capacitatea tehnică și profesională 

Declarație pe propria răspundere din care să 
rezulte ca ofertantul a mai executat lucrari 
similare în ultimii 3 ani completată în 
conformitate cu Formularul  9 (sectiunea 
Formulare ) 

Candidatul va completa în Formularul 9 cel 
puțin 3 lucrari similare în ultimii 3 ani, 
precizând beneficiarul  și valoarea acestuia, 
indiferent dacă aceștia din urma sunt 
autorități contractante sau clienți privați. 
Numărul de ani solicitați în vederea 
demonstrării experienței similare se va 
calcula prin raportare la data limită de 
depunere a ofertelor. 
Candidatul înființat de mai puțin de 3 ani, 
va prezenta lista principalelor lucrari 
similare de la înființare. 

d) Asociere si/sau subcontractare (după caz) 

Declarație pe propria răspundere privind partea / 
părțile din contract care sunt îndeplinite de 
fiecare asociat și acordul de asociere (original) 

În situația în care doi sau mai mulți ofertanți 
se asociază în vederea depunerii unei oferte, 
Liderul asocierii va completa și depune o 
Declarație pe propria răspundere în care va 
preciza: 
partea/părțile din contract pe care urmează 
să o/le realizeze fiecare asociat; 
datele de recunoaștere ale fiecărui asociat; 
 

Un operator economic are dreptul ca în cadrul procedurii de achiziție să depună o singură ofertă 
individuală sau să participe în cadrul unei singure asocieri .  



 

 

 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 

Prețul cel mai scăzut     
                                                                                                                                

 
 
IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 

4.2.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

Limba română 

4.2.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta  
durata în luni /sau în zile: 90 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 
IV.3) PREZENTAREA OFERTEI 

IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor ce urmează a fi executate  cu 
cerințele prevăzute în Caietul de sarcini  
(Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenței cu specificațiile tehnice) 
 

IV.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu 

privire la preț,  
Ofertantul trebuie să prezinte:  Formularul de ofertă conform Formular 7 - reprezintă 

elementul principal al propunerii financiare; 

IV.3.3. Modul de prezentare a ofertei 

Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de 
atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.  
Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară preliminară vor fi 
prezentate în cadrul unui singur plic sigilat. 
Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante: comp. CIC Primaria Mun Sacele  P-ta 
Libertatii Nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov pana la data de 27.01.2020 ora 16.00 
Ofertantul trebuie să ia toate masurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către 
autoritatea contractanta până la data și ora limita pentru depunere, stabilită în anunțul de 
participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate 
documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta 
trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, stampilate și 
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în 
contract.  
În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul 
legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, în original. Orice ștersătură, 
adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. În cazul documentelor emise de 
instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie 
semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare. 
Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează 
din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau 
legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
 

 
 
 



SECŢIUNEA V.INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                            
 da □ nu X 
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:  

V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare  
 da □ nu X 

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): 

V.3) ALTE INFORMATII (după caz) 

Atribuirea contractului de achiziție publică  
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea 
contractanta numai cu ofertantul declarat castigator,   în urma aplicării prezentei 
proceduri de selecție de oferte,  după cum urmează: 
 
Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor: 
Transmiterea  anunțului privind organizarea selecției de oferte  Perioada cuprinsă între data 
publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de 5 (cinci) zile  
Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea 
răspunsurilor, după caz; Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioada 
care nu va depăși, 1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
Primirea ofertelor; 
Deschiderea ofertelor 
Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului 
Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor pe baza criteriului de atribuire și 
întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut. 
Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusiv 
comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant. 
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  si va fi 
finalizata prin incheierea unui contract de Servicii.  
 

V.4) CĂI DE ATAC  

Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor. 

 
 
FORMULARE 

 

 Formular  1  -Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016; 

 Formular  2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;; 

 Formular  3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016; 

 Formular  4-  Declaraţie privind neîncadrarea în situatia conflictului de interese din Legea nr. 
98/2016; 

 Formular  5  -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si  
protectiei mediului 

 Formular  6   -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al 
relatiilor de munca  

 Formular  7    - Formular de oferta  

 Formular  8    - Acord de asociere(daca este cazul) 

 Formular  9    - Experiență similară 

 Formular  10  - Scrisoare de inaintare 

 Formular  11  - Imputernicire 

 Formular  12  - Formular de garantie de buna executie  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

  
Subsemnatul, ...................................................... reprezentant împuternicit al 
............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 



      
 
 
 
 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________       FORMULAR  2 
           (denumirea/numele 

 
DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................,  
      ............................................................... . (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………. 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Operator economic                                        FORMULAR 3 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de  de către 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 
nu a condus la o distorsionare a concuren ței; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 
documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 
pe care-l reprezint.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                   
                                                                                       
                                                                                                                            FORMULAR nr. 4 
   OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 
privind evitarea conflictului de interese 

(conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) 

 
 
1. Subsemnatul/a …...……………….......................…, în calitate de …….........………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la …………………………, în temeiul art. 59 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este 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 al autoritatii contractante; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 autoritatii contractante;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 autoritatii contractante.  
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea 
nr. 98/2016. Ing.Virgil Popa – primar, Ec.Coman Rodica – Sef Serviciu Contabilitate Financiar 
Salarizare Buget Ordonantare CFPP, Ing.Gâdea Sorin – viceprimar , Ing.Boberschi Dan-Radu – 
consilier Achizitii Publice  , Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor 
Sebastian – Consilier Juridic Compartiment  Juridic,Ec.Tagarici Gabriela Elena – consilier Achizitii 
Publice ; Ing. Balan Eugen– Sef Bir. Investitii  
 
2. Subsemnatul/a…………………………..................…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom f i desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
Data completării .................. 
Ofertant, 
…………………........... (nume, prenume) 
....................................(semnatura autorizată) 
(stampila) 



 
 
 
 
          Operator economic                                                                     FORMULAR nr. 5 
    ___________________ 
          (denumirea/numele)       
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 
  Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ……………………………….......   reprezentant legal 
al …………………………………….....……., participant la licitatia :........................................ 
…………………..........(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia furnizarilor cuprinse 
în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale 
în domeniul mediului si protectiei mediului. 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta 
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amenda » 
 
 
 
 
 
      Data                        Ofertant, 
                                                                                    Numele si prenumele 
 
                                                                                  ………………… 
                                                                                      (semnătură) 



 
 
 
                                                                                                                             FORMULAR nr. 6 
Operator economic 
................................  
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului 
si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia 
furnizarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de Totodată, 
declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
 
 
 
 
 
Data                                        Ofertant, 
                                                                                     Numele si prenumele 
 
                                                                                         ………………… 
                                                                                             (semnătură) 



 
                                                                                                                        FORMULAR nr. 7 
 
 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Către ...................... 

 
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai      
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus 
mentionată,sa executam  contractul. „.........................................................................................” 
  pentru suma de,                                                                           (suma în litere si în cifre, precum si 

moneda ofertei) , plătibilă conform Graficului de plati acceptat. 

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în valoare de           (suma în litere si în cifre) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile in 
conformitate cu graficul de executie anexat, in ......... luni calendaristice. 
 
3.Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (perioada în litere si în 
cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
5.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să 
constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Precizam că: 

  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

 nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
6.Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 
care o puteti primi. 
 
Data __/__/____ 
 
 
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta 
pentru si în numele ............. ......................................(denumirea/numele operatorului economic) 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



  Anexa la oferta financiara 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produs U.M. Cantitati Pret unitar 

fara TVA 

Pret total 

fara TVA 

Pret total 

cu TVA 

      

      

      

      

      

Total    



                                                                                                             FORMULAR nr. 8 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

ACORD DE ASOCIERE   (daca este cazul) 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
    
Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire entitate  contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
 
2.2 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:  
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică este: 
 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
alte cauze prevăzute de lege. 
 
6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 



7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 
 
 
 
 
 
Liderul asociatiei: 
 
______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 
 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
 
 
 
Notă!: 
 
Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului/contractelor. 
Se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte lucrarile care se 
executa de fiecare asociat, precum şi valoarea ce revine fiecărui asociat 
În cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei,  asociere va fi legalizata potrivit legii şi va constitui parte 
integrantă a contractului de achiziţie publică. 



 
.......................... FORMULAR nr. 9 
(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.: 

...............................,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 
furnizor  

Perioada 
de derulare 
contractul  
 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

        

.....        



 
                                                                                                   FORMULAR nr. 10 

 

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

SCRISOARE DE INAINTARE 

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

         (denumirea entitatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a solicitarii de oferta  nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului „.............................................................................” 
denumirea contractului de achizitie publica), noi .................................................................. 

(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

 

- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul ______________________(tipul, 

seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de 

dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

 

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Cu stima, 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

 

Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                   .................................................... 
Tara de resedinta        ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenta (daca este diferita)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     ....................................................        
Data                                      .................................................... 



 

 FORMULAR 11 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

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

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

Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……............., 

reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate de 

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

domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, identificat 

cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 

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

……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, 

organizată de …………………………….................în scopul atribuirii CONTRACTULUI 

……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă 

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

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
     
 
 
Data           Denumirea  mandantului 
                       S.C. ………………………………… 
reprezentată legal prin 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                        FORMULAR nr. 12 
 
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  
................................ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

Formular de garanţie de bună execuţie 

Către: ........................................................................................... 
(se va completa adresa) 

 
Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) 
Am fost informaţi că (numele şi adresa Antreprenorului) este Antreprenorul dumneavoastră pentru 
acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie. 
La cererea Antreprenorului, noi (numele şi adresa băncii)_________________________ ne 
angajăm prin prezenta în mod neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia 

cu privire la culpa persoanei garantate să vă plătim dumneavoastră, Entitatea  Contractanta/Beneficiarul, 
orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de _______________(„Valoarea 
garantată”, adică:_____________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise 
şi a declaraţiei dumneavoastră scrise după constatarea culpei Antreprenorului, care să menţioneze 
următoarele: 
(a) Antreprenorul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , şi 
(b) felul în care Antreprenorul este în culpă. 
 
Orice cerere de plată şi declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, 
care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. 
Cererea şi declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi 
anume__________(adresa băncii emitente a garanţiei), la data sau înaintea datei de (____ de zile 
după data estimată de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru 
Lucrări)________________________ („data de expirare”), moment în care această garanţie va 
expira. 
Am fost informaţi că Entitatea  Contractanta/Beneficiarul poate cere Antreprenorului să 
prelungească valabilitatea acestei garanţii dacă Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis, 
potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă 
plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii şi a declaraţiei 
dumneavoastră scrise menţionând faptul că Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis din motive 
imputabile Antreprenorului, şi că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită. 
Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de 
buna execuţie revine instantelor judecătoreşti din România. 
 
 
 
Data ______________________    
 
Semnătura (semnături)  
[stampila organismului care furnizează garanţia] 
 
 

*Daca este cazul 


