
  
INSTRUCTIUNI  CATRE OFERTANTI  

Proiectarea si executia lucrarilor de extindere si reamenajare cladire ateliere 
Scoala Gimnaziala nr 4  

CPV: 45212222-8 Lucrări de construcţii de săli de gimnastică 
CPV: 71322000-1 servicii de proiectare tehnică pentru construcţii de lucrări 

publice                                     
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 
Proiectarea si executia lucrarilor de extindere si reamenajare cladire ateliere Scoala 
Gimnaziala nr 4   

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 
Clădirea Școlii Gimnaziale nr 4 ”Frații Popeea”  identificat prin Carte Funciara nr 115740 
Sacele si are doua cladiri C1si C2. Cladirea  C2  din incinta Școlii Gimnaziale nr 4”Fratii 
Popeea” situata pe str Viitorului nr 7 , care urmeaza sa fie transformată din ateliere in sală de 
sport este amplasată pe un teren de 5927 mp situată in intravilanul municipiului Săcele, 
cuprinsă în documentația de urbanism nr.36060 din 2000, faza P.U.G. aprobată prin Hotărârea  
Consiliului Județean /Local Săcele nr.23 din 2001, cu valabilitate prelungită  prin HCL nr 176 
din 2018 .  
Amenajarea unei Sali de sport - schimbarea destinatiei  de functionare a clădirii C2 cu regim de 
înălțime parter, din atelieree in sală de sport prin recompartimentare, extindere si amenajări 

http://www.municipiulsacele.ro/
http://www.municipiulsacele.ro/


interioare. Se propune extinderea constructiei pe latura cu accesul, stanga-dreapta fata de hol, 
realizand astfel doua vestiare pentru fete si pentru baieti, dotate cu cate-un grup sanitar si un 
dus. Invelitoarea peste aceste extinderi va fi in prelungirea celei existente. 
Forma in plan a constructiei in asamblu este un dreptunghi cu laturile de 12,25 m si 12,30 m, la 
care se adauga o extindere, un hol cu dimensiuni între 3,25 m- cu 5,3 m. Înălțimea liberă a 
parterului sub grinda  variază între 3,25m si 3,42 m si 3,75m si 3,92m intre grinzi. Accesul in 
clădire  se face prin fata dispre est( prin curtea scolii). 
In prezent cladirea are destinația de ateliere cu regim de inaltime parter . 
Descrierea detaliata  in Caietul de sarcini  si DALI-ul ce se poate descarca din link-ul ..........  
 
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 
Obiect principal CPV: 45212222-8 Lucrări de 

construcţii de săli de 
gimnastică 
 

 

Obiect secundar CPV: 71322000-1 servicii de 
proiectare tehnică pentru 
construcţii de lucrări 
publicenaturale 

 

II.1.6) Împărțire în loturi  
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 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) elaborata de SC SANNIS 
CONCEPT DESIGN SRL împreună cu avizele prevăzute in Certificatul de Urbanism  nr 
139/24.03.2019( prelungit) vor sta la baza realizarii documentației tehnice pentru “Scoala 
Gimnaziala nr. 4 –extindere si reamenajare cladire ateliere( proiectare si executie)”si fac 
parte integrantă din caietul de sarcini. 

Valoarea estimata a achizitiei - de 370.196,2 lei fara TVA din care :  
• executie  321.507,22 lei fara TVA. 
• proiectare 48.688,98 lei fara TVA  

(Valoarea menţionată a fost stabilită conform Devizului General,– Faza DALI,  întocmit de  SC 
SANNIS CONCEPT DESIGN SRL, ) 
 
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 ............ 
da □  nu  X 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata prezentului contract este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor   
Predarea proiectului tehnic   se va face in 4 luni de la data emiterii ordinului de incepere a  
lucrarilor.  
Contractul este valabil de la data semnării contractului si pâna la încheierea procesului-verbal de 
recepție finală.  
Recepția lucrărilor de execuție se va face în conformitate cu HG nr.343/2017 . 

 
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  
Ofertantul castigator va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul 
contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică (devenind anexa la contract), 
conform art.39, intr-una din formele prevazute la art.40 din HG 395/2016 (inclusiv retineri 
succesive -caz in care contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia 
autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului)  
Garantia de buna executie se retine conform art.41 din HG 395/2016 si se restituie conform 
art.42, alin.(3) lit. b) si alin.(4) din HG 395/2016.  
Perioada garantiei de buna executie este de minim 36 de luni. 
 
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 /comanda(după caz)  : asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016 
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 achiziţiile publice   
• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  

• Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;  
• Ordin 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii"; 

• alte acte normative în vigoare specifice obiectului achiziţiei. 
 

 
 
III.2) CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE 
 
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, CJ .Zamfir Geta -
Secretar General ; Ing.Geczi Gellert – 
viceprimar;  Ing.Gâdea Sorin – administrator 

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.  



public  , Ec.Radulescu Eugen – Sef Serviciu 
CFSBOCFPP, Ing.Boberschi Dan-Radu – 
consilier achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii 
Publice  ;Cj.Musca Nicusor Sebastian – Sef 
Birou  Juridic, ec Tagarici Gabriela Elena – 
consilier achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii 
Publice  ;  ing.Balan Eugen -Sef Bir.Investitii ; 
ing.Bija Ileana– inspector Birou Investitii  
 
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- 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 facut lucrari /servicii 
similare cu cele care fac obiectul prezentei 
proceduri în ultimii 5 ani . 

Candidatul va completa în Formularul 8 cel 
puțin 3 lucrari de constructii civile similare 
/servicii de proiectare ,de o complexitate 
comparabila cu categoriile/ tipurile de lucrari 
care fac obiectul contractului supus . 
 
Cerinta 1 Declararea principalelor lucrari 
executate in ultimii 5 ani de la data limita 
stabilita pentru depunerea ofertelor, din care 
sa rezulte ca au fost executate  lucrari 
similare, a caror valoare cumulata a fost de 
minim 320.000 lei fara TVA, la nivelul a 
maxim trei contracte. 
 
Cerinta 2 Declararea principalelor servicii 
prestate in ultimii 5 ani de la data limita 
stabilita pentru depunerea ofertelor, din care 
sa rezulte ca au fost executate  servicii de 
proiectare similare, a caror valoare cumulata 
a fost de minim 40.000 lei fara TVA, la nivelul 
a maxim trei contracte. 
Prin lucrari similare se inteleg  lucrari de: 
constructia tuturor tipurilor de cladiri 
rezidentiale case pentru o singura familie 
/cladiri pentru mai multe familii, inclusiv cladiri 
înalte (bloc turn) 
constructia tuturor tipurilor de cladiri 
nerezidentiale: cladiri pentru productie 
industriala, de exemplu fabrici, ateliere, uzine 
etc spitale, scoli, cladiri de birouri ,hoteluri, 
magazine, centre comerciale, restaurante 
,cladiri pentru aeroporturi ,sali de sport si 
similare ,garaje, inclusiv garaje subterane 
,depozite ,edificii religioase ,asamblarea si 
ridicarea de constructii din prefabricate pe 
santier , sau infrastructura similara din punct 
de vedere al complexitatii si/sau utilitatii  . 
 
  



Lucrarile care se iau in considerare, pot 
include ca si exemplu tipurile de lucrari 
descrise mai sus, dar fara a fi restrictive, in 
sensul ca ofertantii pot prezenta orice alte 
tipuri de lucrari similare cu cele care fac 
obiectul prezentei proceduri. 
Numărul de ani solicitați în vederea 
demonstrării experienței similare se va 
calcula prin raportare la data limită de 
depunere a ofertelor.  

 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

CUMPARARE DIRECTA - In conformitate cu  prevederile Art. 43 din H.G. nr. 395/2016 si 
procedura operationala a Mun.Sacele  P.O. 109.02.03  

OPERATORUL ECONOMIC TREBUIE SA AIBA CONT DESCHIS PE SEAP 

 

 

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: 60 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 
IV.3) PREZENTAREA OFERTEI 
 
IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul 
de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor 
cerintelor/ obligatiilor prevazute in caietul de sarcini si proiectul tehnic. 
Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare, informatiile si 
propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu cerintele tehnice din 
Caietul de sarcini. Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de 
vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. 
Ofertantul are obligația de a face dovada conformității lucrarilor /serviciilor  ce urmează a fi 
executate  cu prevederile legale in domeniu.  
 
Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenței cu specificațiile tehnice -va cuprinde :  
- Abordarea propusă pentru implementarea contractului în vederea îndeplinirii cerinţelor temei 
de proiectare  - Memoriu din care sa rezulte modul în care ofertantul va respecta cerintele 
caietului de sarcini si proiectului tehnic in executia lucrarilor, inclusiv se va prezenta ordinea 
tehnologica de executie a lucrarilor care fac obiectul contractului, care va descrie abordarea din 
punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea contractului. 
- Se va prezenta un Grafic pentru indeplinirea contractului - pentru executia lucrarilor de  
constructii (fara valori) tinand cont de ordinea tehnologica de executie, cu informatii legate de 
drumul critic, cu identificarea punctelor cheie (jaloane) si a resurselor alocate. 
-Se vor prezenta resursele alocate (personalul disponibil si propus pentru executarea 
contractului cf. Legii 10/1995 si instalatii/echipamente /utilaje/ infrastructura) pe care operatorul 
economic le utilizeaza pentru realizarea activitatilor propuse pentru indeplinirea obiectului 
contractului 
-Ofertantii vor respecta modelul de contract de lucrări propus, care va fi depus semnat și 



ștampilat de ofertant, ca dovada a insusirii clauzelor contractuale 
 
Documentaţa tehnica( in conformitate cu solicitarile caietului de sarcini ) se va elabora în 4 
(patru) exemplare redactate în limba română, cât şi pe suport magnetic (CD), partea scrisă în 
format PDF şi Microsoft Word şi partea desenată în AUTOCAD (dwg).     
 
În caz de nerespectare a cerinţelor de mai sus beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge 
recepţia documentaţiei serviciilor de proiectare. 
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, corelate  cu propunerea tehnica prezentata /executia categoriilor de lucrari 
prevazute in listele de cantitati; 
Ofertantul va completa listele de preturi cu preturi aferente categorii de lucrari. Preţul unitar al 
fiecărei categorii de lucrări se va oferta în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini astfel 
încât aceste categorii de lucrări sa fie realizate „la cheie”. 
Decontarile lucrarilor de executie se vor realiza pentru lucrarile executate si receptionate, in 
baza listelor de preturi cu aferente principalelor categorii de lucrari, depuse la ofertare 
 
Preţurile din propunerea financiară vor fi ferme şi nu se vor modifica pe toată perioada de 
derulare a contractului 
Propunerea financiară pentru lucrarile de executie , se va prezenta astfel: 
     - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formularul F1 ) 
     - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte ( formularul F2 ) 
     - listele cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări  ( formularul F3 ) 
     - liste cu echipamente şi dotări  ( formularul F4 ) 
     - fişele tehnice pentru arhitectură, instalaţii sanitare, electrice, termice ( daca este cazul 
formularul F5 ) 
 Formularele F1 – F5, completate (după caz) cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru 
devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate în vederea 
decontării. 
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada 
de valabilitate a ofertei, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de 
catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. 
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 vor fi 
prezentate în cadrul unui singur plic sigilat  -insotite de scrisoarea de inaintare Formular 
nr.9 
Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante: Primaria Mun Sacele  P-ta Libertatii 
Nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov pana la data din anunt  . 
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, formular 10. 
 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 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 min 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, 2 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

• Primirea ofertelor; 
• Deschiderea ofertelor 

 
Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului 

• Evaluarea 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.  

• Atribuirea și semnarea contractului 
 
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  si va fi 
finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. 
 
 
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 
 

 
 
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    - Experienta similara 

• Formular  9    -Scrisoare de inaintare 
• Formular  10   - Imputernicire 

 
 
 
 
 



 
   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 concurenței; 
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, CJ .Zamfir Geta -Secretar General ; ,Ing.Geczi Gellert – 
viceprimar;  Ing.Gâdea Sorin – administrator public  , Ec.Radulescu Eugen – Sef Serviciu 
CFSBOCFPP, Ing.Boberschi Dan-Radu – consilier achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , 
Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – Sef Birou  
Juridic,ec Tagarici Gabriela Elena – consilier achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  ;  
ing.Balan Eugen -Sef Bir.Investitii ; ing.Bija Ileana– inspector Birou 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 fi 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) ,  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) 
 

                                                                                                    

 

Anexe : Formulare F1......F5 

 

 

 

 



.......................... FORMULAR nr. 8 
(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. 9 

 

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 10 

 

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 
                       . ………………………………… 
reprezentată legal prin 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 

                                                                                                                          
 
 



 

                                             R O M Â N I A                             
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE  
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

                                   www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacel                                                            
Serviciul Tehnic 
Birou Investitii 

 
                         Nr. 39305/15.04.2021  
 

  APROBAT  
    PRIMAR 
 POPA VIRGIL 
                                                                                                                              

                                       CAIET DE SARCINI 
 

 
Extindere și reamenajare clădire ateliere- Scoala Gimnaziala nr 4 ( proiectare si 

executie) 
 
 
 
I .     INTRODUCERE  
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora ofertantul elaborează propunerea tehnică şi cea financiară 
corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. 

Pentru ca în etapa de evaluare să se respecte principiul tratamentului egal, ofertanţii trebuie 
să respecte cerinţele din prezentul caiet de sarcini astfel încât să permită comisiei de evaluare 
compararea şi evaluarea ofertelor în mod obiectiv 

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii. În acest sens, orice ofertă 
de servicii care se abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă servicii cu caracteristici 
tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi 
respinsă ca neconformă. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) elaborata de SC SANNIS 
CONCEPT DESIGN srl împreună cu avizele prevăzute in Certificatul de Urbanism  nr 
139/24.03.2019( prelungit) vor sta la baza realizarii documentației tehnice pentru “Scoala 
Gimnaziala nr. 4 –extindere si reamenajare cladire ateliere( proiectare si executie)”si fac parte 
integrantă din prezentul caiet de sarcini. 

 
II.     DATE GENERALE 
2.1. Autoritatea contractanta : Municipiul Săcele 
Cod  fiscal :4317649 
Adresa : str. P-ța Libertății nr.17, Municipiul Sacele, jud Brasov 
Telefon : 0268/276164, Fax: 0268/273091 
E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 
Adresa web : http://www.municipiulsacele.ro/ 
 
2.2.Modalitate de finanțare și de plată : 
Bugetul local al Municipiului Sacele  
 

 
2.3. Serviciile solicitate sunt : 
1. Realizarea documentației tehnico - economice pentru fazele D.T.A.C, D.T.O.E, PT (DDE, 
Caiete de sarcini, Liste de cantități). 
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2.Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la 
elaborarea Cărții tehnice a construcției. 
3.Certificatul energetic al cladirii, la finalizarea lucrarilor 
4.Elaborare documentație pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu dupa 
finalizarea lucrarilor, inclusiv obținerea ei. 
5.Elaborarea documentației privind urmărirea comportării în exploatare a construcției 

6.Executia lucrarilor : -Lucrari de executie pentru investitia de baza 

   -Lucrari pentru organizarea de santier 

7. Realizarea documentației AS-BUILT 

2.4  Lucrările  de executie ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt amplasate în 
Municipiul Săcele, str. Viitorului, nr 7  , identificat prin carte Funciara nr 115740 Sacele, nr top 
115740-C2 si se vor executa conform Proiectului Tehnic .  

 

III.   JUSTIFICAREA  PROIECTULUI 
Cladirea scolii Gimnaziale nr 4 Fratii Popeea cu un efectiv de 550 de elevi care isi desfasoara 
orele de educatie fizica  pe terenul de sport, astfel,cand vremea este neprielnica elevii sunt obligati 
sa urmeze ora se sport in clasa.Din aceste motive se impune  amenajarea unei Sali de sport 
pentru desfasurarea activitatilor sportive indiferent de conditiile meteorologice, prin adaptarea 
spatiului existent neutilizat. Pentru acesta Primaria Municipiului Sacele a propus schimbarea 
destinatiei  de functionare a clădirii C2 cu regim de înălțime parter, din atelieree in sală de sport 
prin recompartimentare, extindere si amenajări interioare.  
 

IV.     DATE  TEHNICE 
4.1. Descrierea situaţiei existente 

Clădirea Școlii Gimnaziale nr 4 ”Frații Popeea”  cu un efectiv de 550 de elevi se află in 
Cartierul Electroprecizia, str. Viitorului, nr 7  , identificat prin Carte Funciara nr 115740 Sacele si are 
doua cladiri C1si C2. Cladirea  C2  din incinta Școlii Gimnaziale nr 4”Fratii Popeea” situata pe str 
Viitorului nr 7 , care urmeaza sa fie transformată din ateliere in sală de sport este amplasată pe un 
teren de 5927 mp situată in intravilanul municipiului Săcele, cuprinsă în documentația de urbanism 
nr.36060 din 2000, faza P.U.G. aprobată prin Hotărârea  Consiliului Județean /Local Săcele nr.23 
din 2001, cu valabilitate prelungită  prin HCL nr 176 din 2018 . 

Forma in plan a constructiei in asamblu este un dreptunghi cu laturile de 12,25 m si 12,30 m, 
la care se adauga o extindere, un hol cu dimensiuni între 3,25 m- cu 5,3 m. Înălțimea liberă a 
parterului sub grinda  variază între 3,25m si 3,42 m si 3,75m si3,92m intre grinzi. Accesul in clădire  
se face prin fata dispre est( prin curtea scolii). 

In prezent cladirea are destinația de ateliere cu regim de inaltime parter . 
 
4.2  Descrierea situatiei propuse: 

Se doreste extinderea constructiei pe latura cu accesul, stanga-dreapta fata de hol, realizand 
astfel doua vestiare pentru fete si pentru baieti, dotate cu cate-un grup sanitar si un dus. Invelitoarea 
peste aceste extinderi va fi in prelungirea celei existente. Forma finala a constructiei va fi un 
dreptunghi cu laturile de 15,55 m si 12,60 m. 

  Se doreste crearea unei sali de sport mai generoase. In acest scop prin proiect se 
propun urmatoarele lucrari: 

− Desfacerea invelitorii actuale;  
− Se va pastra placa de beton existenta si grinzile de beton; 
− Desfacerea zidului median dintre cele doua ateliere in lungime de 8,30 m si inaltime de 3,42 

m. Unind cele doua spatii se obtine o sala de sport mai generoasa; 
− Desfacerea parapetului a doua ferestre din hol pentru a crea accese in vestiarele proiectate 

si inzidirea golului ramas (vezi planul parter); 
− Executarea unui cadru (grinda si stalpi) in locul zidului median din metal; 
− Executarea lucrarilor de extindere pentru obtinerea vestiarelor. Peretii portanti exteriori vor fi 

executati din cărămida pe fundații continue din beton. Grosimea peretilor va fi de 30 cm; 
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− Desfacerea pardoselilor vechi (parchet, mozaic turnat) si inlocuirea acestora cu pardoselile 
noi, prevazute (linoleum in sala de sport si gresie in restul spatiilor); 

− Executarea compartimentarilor interioare pentru noile destinatii ale spatiilor;  
− Executarea finisajelor in spatiile in extindere; 
− Reparatii la finisajele interioare, vechi degradate; 
− Montarea instalatiilor interioare si a obiectelor sanitare;  
− Inlocuirea tamplariei vechi si montarea tamplariei in spatiile noi create;  
− Amenajarea unei anexe si unui birou in spatiile existente; 
− Imbunatatirea confortului termic al cladirii prin aplicarea unui termosistem la exterior pentru 

intreaga cladire; 
− Executarea sistemului termo-hidroizolant pe intreaga suprafata a terasei cu materiale de 

buna calitate si viabile in timp; 
− Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis, conventional curate, se face la sol prin sistemul 

de jgheaburi si burlane. Prin sistematizarea verticala apele pluviale, teoretic curate, sunt 
dirijate spre zonele verzi. 
Constructia finala va avea urmatoarea impartire: 
PARTER (cota ± 0,00)  

− sala de sport, in suprafata de 118,44 mp; 
− hol, in suprafata de 12,78 mp; 
− vestiar baieti, in suprafata de 4,58 mp cu dus -1,21 mp si grup sanitar echipat cu vas wc si 

lavoar, in suprafata de 2,39mp; 
− vestiar fete, in suprafata de 4,58 mp cu dus -1,21 mp si grup sanitar echipat cu vas wc si 

lavoar, in suprafata de 2,39 mp; 
− birou, in suprafata de 9,81 mp; 
− grup sanitar si vestiar pentru profesor/antrenor, in suprafata de 4,07 mp; 

 
 S. utila     = 161,46 mp 
 S. construita la sol  = 195,93 mp 
 S. desfasurata   = 195,93 mp 
 
Finisaje: 
 
 In sala de sport s-au prevazut pardoseli din linoleum / covor PVC special pentru sali 

de sport. In birou si vestiare se vor executa pardoseli din linoleum. In grupurile sanitare, hol si 
anexa, pardoselile vor fi din gresie antiderapanta. Podestul de acces in sala va fi placat cu gresie 
antiderapanta rezistenta la intemperii. 

      La peretii grupurilor sanitare se executa placaje cu faianta pana la inaltimea minima 
de 1,80m de la pardoseala. 

 Tencuielile interioare pe suprafetele din caramida si beton sunt tencuieli driscuite si 
gletuite peste care se aplica vopsitorii lavabile. 

 La exterior se vor executa tencuieli subtiri, decorative aplicate pe termosistem, 
culoare crem (deschis).  

 Tamplaria interioara va fi din profile pvc, tamplaria exterioara va fi din profile pvc si 
geam termopan, culoare alba. 

 Constructia finala va fi racordata la toate utilitatile existente in incinta scolii (apa, 
canalizare, energie electrica si gaz). Colectarea apelor menajere uzate se face intr-un camin 
colector care se leaga cu reteaua stradala de canalizare. Agentul termic pentru apa calda menajera 
si incalzire este asigurat de o centrala termica proprie amplasata într-o incapere la parterul 
constructiei scolii. 

 
V.  TERMEN DE EXECUŢIE 
 
Termenul  de   executie  a obiectivului de investitii “Scoala Gimnaziala nr. 4 –extindere si 

reamenajare cladire ateliere( proiectare si executie)” este de 12 luni, iar predarea documentatiei se 
va face in :4 luni de la data emiterii Ordinului de   Incepere a  lucrarilor.  
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Contractul este valabil de la data semnării contractului si pâna la încheierea procesului-
verbal de recepție finală. Recepția lucrărilor de execuție se va face în conformitate cu HG 
nr.343/2017 . 

 
  VI.  VALOAREA ESTIMATA 
 
Valoarea estimata a serviciilor de proiectare si executia lucrărilor  faza  Proiect Tehnic 

asistența tehnică din partea proiectantului pe toata perioada lucrarilor de execuție si a lucrarilor de 
executie  a   Scolii Gimnaziale nr 4-extindere si reamenajare cladire ateliere (proiectare si executie)  
conform Devizului General, 370.196.2  lei  fara TVA si cuprinde : 

 Documentatii tehnice de avizare   necesare in vederea obținerii avizelor                                   
acordurilor/autorizațiilor –daca va fi necesar,                                                                                                                                                                                                     

 Proiectul tehnic si detalii de execuție   
  Asistenta tehnica din partea proiectantului 
 Lucrari de executie 
 Organizare de santier 

• Orice alte lucrari care sunt necesare/ au fost prevazute in documentatia intocmita de catre 

SC SANNIS CONCEPT DESIGN SRL. 

• Proiectul tehnic va respecta masurile prevazute in documentatiile:  DALI si Expertiza 

tehnica  intocmite de catre SC SANNIS CONCEPT DESIGN SRL si se va intocmi in 

conformitate cu legislatia in vigoare . 

 

VII.  PREZENTAREA OFERTEI 
 
Oferta va conţine PROPUNEREA TEHNICA SI PROPUNEREA FINANCIARA.  

 
  7.1 PROPUNEREA TEHNICA  va cuprinde :  

a) - Abordarea propusă pentru implementarea contractului în vederea îndeplinirii 
cerinţelor temei de proiectare, cu prezentarea sarcinilor prevăzute în tema de proiectare, cu 
precizarea legislaţiei şi normativelor în vigoare, necesare pentru îndeplinirea contractului 

b) - Graficul fizic al contractului. 
Termenul de predare a documentatiei este de maxim 4 luni de zile, de la semnarea 

contractului şi comunicarea ordinului de începere a lucrarilor.  
  Termenul de realizare a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a 

lucrarilor   
c) - Lista experţilor cheie implicaţi în realizarea proiectului tehnic 

 
Şef de proiect, absolvent al Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, sau 

absolvent al Facultăţii de Arhitectură. 
Pentru îndeplinirea cerinţei, personalul specializat va prezenta CV şi documente din care să 

reiasă experienţa pe poziţia nominalizată în domeniu, prin participarea la cel puţin 3 proiecte 
similare ( recomandări, certificate constatatoare, numire pe poziţia solicitată ), sau echivalent pentru 
persoane fizice străine. 

Auditor energetic 
Pentru îndeplinirea cerinţei, personalul specializat va prezenta CV şi documente din care să 

reiasă experienţa pe poziţia nominalizată în domeniu, prin participarea la cel puţin 3 proiecte 
similare ( recomandări, certificate constatatoare, numire pe poziţia solicitată ), sau echivalent pentru 
persoane fizice străine. 

Specialişti instalaţii, pentru specialităţiile Is, It, Ie şi Ig 
Pentru îndeplinirea cerinţei, personalul specializat va prezenta CV şi documente din care să 

reiasă experienţa pe poziţia nominalizată în domeniu, prin participarea la cel puţin 3 proiecte 
similare ( recomandări, certificate constatatoare, numire pe poziţia solicitată ), sau echivalent pentru 
persoane fizice străine.     

Coordonator SSM  
Pentru îndeplinirea cerinţei, personalul specializat va prezenta CV, autorizaţii/atestate din care 

să reiasă calificarea în domeniu şi documente prin care să demonstreze participarea la cel puţin 3 
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proiecte similare (recomandări, certificate constatatoare, numire pe poziţia solicitată)´, sau 
echivalent pentru persoane fizice străine. 

  În cazul în care propunerea tehnică nu conţine specificatiile de mai sus, aceasta va fi  
onsiderată neconformă.  
 

d) Lista expertilor cheie implicați în execuție. 
 
Șef de șantier  - Inginer constructor, absolvent al Facultății de construcții civile, 

industriale și agricole.Pentru îndeplinirea cerinței va prezenta CV, diploma de absolvire a 
facultății, sau echivalent pentru persoane fizice străine. 

Experiență : în ultimii 5 ani, minim 3 proiecte similare în calitate de șef de șantier. 
Responsabil tehnic cu execuția -  absolvent al Facultății de construcții civile, industriale și 

agricole.Pentru îndeplinirea cerinței va prezenta CV, diploma de absolvire a facultății, sau 
echivalent pentru persoane fizice străine și autorizație/legitimație  pentru domeniul 
/subdomeniul de autorizare:Construcții civile, industriale și agricole - categoria de importanță 
C. 

Experiență : în ultimii 5 ani, minim 3 proiecte similare în calitatea de responsabil tehnic 
cu execuția. 

Responsabil cu asigurarea calității AQ - absolvent de studii superioare.Pentru 
îndeplinirea cerinței va prezenta CV, diploma de absolvire a Facultății de construcții civile, 
industriale și agricole sau echivalent pentru persoane fizice străine. 

Experiență :  în ultimii 5 ani, minim 3 proiecte similare în calitate de responsabil cu 
asigurarea calității AQ. 

Specialist instalații, pentru specialitățile Is, It, Ie și Ig 
Pentru îndeplinirea cerinței, va prezenta autorizații/legitimații din care să reiasă 

specializările în domeniile menționate, sau echivalent pentru persoane fizice străine. 
Experiență: în ultimii 5 ani, minim 3 proiecte similare în care să fi fost implicat ca 

specialist instalații. 
Coordonator SSM - absolvent de studii superioare.Pentru îndeplinirea cerinței va 

prezenta CV, diploma de absolvire a facultății sau echivalent pentru persoane fizice străine și 
atestat pentru coordonator în domeniul SSM. 

Experiență : în ultimii 5 ani, minim 3 proiecte similare în calitate de coordonator SSM. 
Nerespectarea celor solicitate, atrage după sine descalificarea ofertei şi declararea 

acesteia ca   fiind neconformă. 
 

7.2 PROPUNEREA FINANCIARA va cuprinde costul detaliat pentru lucrarile de 
proiectare si pretul de executie lucrari, astfel: 

7.2.1. PROIECTUL TEHNIC 
 - Documentaţia în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire (DTAC+DTOE) verificată 

şi vizată de verificatori atestaţi MDRAP ; 
- Documentatia pentru obtinerea avizelor ( celor care nu au fost obtinute, ). Costul 

avizelor se  va suporta de catre Beneficiar ; 
-  Documentatia pentru obtinerea avizului si a autorizatiei ISU; 
-  Documentatia pentru obtinerea acordului ISC;   

- PT , deviz general,  DDE, Liste Cantităţi, Fise tehnice şi Caietele de Sarcini; 
- Certificat energetic la finalizarea lucrărilor ; 
      - Asistenţă Tehnică pe perioada executiei lucrarilor ; 
      - As built si actualizarea devizului general la sfarsitul lucrarilor; 
       - Documentaţia pentru urmărirea comportării în timp a construcţiei 
       Ofertantii trebuie să prezinte eşalonarea detaliată pe lucrări şi pe durata de execuţie    

(graficul fizic şi valoric).           
    Oferta financiară se va prezenta şi în format electronic. 
    Cheltuielile legate de consumul de utilităţi (apă, electricitate, gaz, etc.) vor fi suportate de 

firma declarată câştigătoare. 
 
 7.2.2. LUCRARI DE EXECUTIE CONSTRUCTII SI MONTAJ  
      Centralizatorul cheltuielilor se va întocmi în conformitate cu continuţul cadru al proiectului 

tehnic conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.   

Ofertanţii trebuie să prezinte eşalonarea detaliată pe categorii de lucrări şi pe durata de 
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execuţie.   Cheltuielile legate de consumul de utilităţi (apă, electricitate, gaz, etc.) vor fi suportate de 
firma declarată câştigătoare. 

Propunerea financiară pentru lucrarile de executie , se va prezenta astfel: 
     - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formularul F1 ) 
     - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte ( formularul F2 ) 
     - listele cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări  ( formularul F3 ) 
     - liste cu echipamente şi dotări  ( formularul F4 ) 
     - fişele tehnice pentru arhitectură, instalaţii sanitare, electrice, termice ( formularul F5 ) 
 Formularele F1 – F5, completate (după caz) cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru 

devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate în vederea 
decontării. 

     - se va prezenta lista consumurilor de resurse materiale(în ordine alfabetică); 
     - se va prezenta lista consumurilor cu mâna de lucru; 
     - se va prezenta lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii; 
     - se va prezenta lista consumurilor privind transporturile. 
 
VIII. OBLIGAŢIILE PROIECTANTULUI( OFERTANTULUI) :  
 
Întocmirea documentaţiei tehnice se va realiza conform HG nr. 907/2016 şi va respecta toată 

legislaţia în vigoare. 
De asemenea, PT-ul va fi însoţit de listele de cantităţi de lucrări: formularele F1 - F6 şi 

extrasele de materiale, manoperă, utilaj şi transport. Înainte de începerea lucrărilor se va întocmi 
Devizul General, conform HG 907/2016 si va fi actualizat la sfârşitul lucrărilor. Se vor prezenta fisele 
tehnice pentru principalele materiale. 

Se vor elabora caietele de sarcini pe specialităţi, ca parte integrantă a proiectului. 
Se vor prezenta breviarele de calcul utilizate, după caz.  
Proiectantul este obligat să întocmească orice studii şi proiecte necesare în vederea obţinerii 

avizelor ( care nu au fost solicitate prin CU, dar sunt necesare), Autorizaţiei de Construire şi a 
autorizaţiei ISU.   

Se va stabili categoria și clasa de importanţă a lucrării. 
         Se va întocmi planul de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu Legea nr.300 / 
2006,  actualizată, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele  temporale 
sau mobile. 

       În estimarea lucrărilor, proiectantul va avea în vedere inclusiv cheltuielile privind 
depozitarea și transportul deşeurilor nepericuloase rezultate în urma procesului de execuţie, 
conform H.G nr.349/2005- privind depozitarea deșeurilor; H.G. nr. 1061 / 2008 - privind transportul 
deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, cheltuielile se vor cuprinde în 
cheltuielile indirecte cu precizarea în documentatie . 

     Proiectantul este obligat să elaboreze documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în 
timp a construcţiei. 

      În conformitate cu HG nr.343/2017 pentru modificarea HG nr.273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, art.15, pct.3: 

- alin.d)  prevede că are obligația să actualizeze proiectul tehnic de execuție  - “ as built “ cu 
ocazia recepției la terminarea lucrărilor. 

alin.e) - să actualizeze devizul general la terminarea lucrărilor. 
alin.i) - să întocmească referatul pe specialități cu privire la modul în care a fost executată 

lucrarea. 
     În conformitate cu Legea nr.10/1995 actualizată, privind calitatea în construcții - proiectanții 

au obligația să prezinte proiectele elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați 
contractati de A.C., precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate. 

     Proiectantul, executantul, verificatorii de proiecte îşi asumă integral răspunderea pentru 
respectarea întregii legislaţii în vigoare  privind calitatea în construcţii, conform Legii 10/1995 
modificată şi actualizată prin reglementările în vigoare . 

     De asemenea, ofertantul câștigător își asumă integral răspunderea pentru respectarea 
legislației privind sănătatea și securitatea muncii pentru personalul însărcinat cu realizarea lucrării, 
conform Legii nr.319/2006- privind securitatea şi sănătatea în muncă și HG 300/2006 actualizată, 
privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile. 

    Proiectantul va asigura asistenţă tehnică pe perioada implementării proiectului. În timpul 
derulării lucrărilor de execuţie, proiectantul va asigura asistenţă tehnică şi va viza notele de comandă 
suplimentară, respectiv de renunţare  prin furnizarea de soluţii (Dispoziţii de şantier), în 
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eventualitatea apariţiei de situaţii neprevăzute la momentul realizării proiectului de execuţie. 
    Proiectantul va răspunde pentru listele de cantităţi întocmite si va asigura asistenţa tehnica 

necesara pe tot parcursul executării lucrarilor . În cazul în care în timpul execuţiei apar lucrări 
suplimentare cu o valoare mai mare de 10% din valoarea contractului, care nu au fost prevazute în 
documentaţia întocmită, acestea vor fi suportate de către preiectant, conform art.24 din Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în constructii. Contravaloarea acestora se va achita de către Contractant în 
termen de 15 zile, de la notificarea din partea achizitorului. 

     Autoritatea contractantă  pune la dispoziţia ofertanţilor :  
• Documentatia DALI intocmita de catre SC SANNI CONCEPT DESIGN 

SRL, Expertiza tehnica  
• Certificatul de Urbanism nr. 139/25.03.2019 
• Clasarea Notificarii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov 

nr.14591/05.11.2019 
• Aviz DSP nr.2288/31.10.2019 

 
Beneficiarul recomandă ca ofertanţii să viziteze amplasamentul. 
 
      Executantul este raspunzator pentru executarea lucrarilor la standardele tehnice actuale 

(conform normelor si legislaţiei in vigoare) cu respectarea  cerintelor Caietului de Sarcini si a 
specificatiilor tehnice prezentate in Proiect. Toate soluţiile tehnice propuse vor trebui să respecte: 
nivelul calitativ, tehnic, siguranţă în exploatare, etc., în conformitate cu proiectul de executie, cu 
reglementările tehnice, standardele, normele și normativele legislatiei în vigoare Legea 10/1995 
modificata si actualizata cu privire la autorizarea executării  lucrărilor si calitatea în construcţii, 
respectarea legislației privind sănătatea și securitatea muncii pentru personalul însărcinat cu 
realizarea lucrării, conform Legii nr.319/2006- privind securitatea şi sănătatea în muncă și HG 
300/2006 actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare 
sau mobile . 

    Cartea tehnica a constructiei reprezinta evidenta tuturor documentelor (acte si documentatii) 
privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei, de la certificatul de urbanism pana la receptia 
finala a lucrarilor. Aceasta se va intocmi si se va completa pe parcursul executiei de toti factorii care 
concura la realizarea lucrarilor, prin grija dirigintelui de santier, în conformitate cu HG 343/2017.  

    Ofertantul castigator in calitate de executant al lucrărilor va avea următoarele obligaţii 
principale, conform legislatiei in vigoare: 

 - notificarea autoritatilor competente la inceperea si terminarea lucrarilor (ISC, Primarie, 
etc). 

 - executarea lucrărilor pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti 
atestaţi;  

 - asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor prin sistemul propriu de calitate 
conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;  

 
 - convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul 
obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;  

 - soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor constatate în proiect, 
apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite impreuna cu proiectantul, cu 
acordul investitorului;  

 - utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, 
certificate sau pentru care există agremente tehnice; 

 - respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător cerinţelor;  

 - sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în 
cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;  

 - supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi 
pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;  

 - remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;  

 - stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de 
răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a 
calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.  

 - Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala in calitate de 
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proiectant si executant . 
    - Decontarea lucrarilor se va face in baza situatiilor de lucrari pentru cantitatile real 

executate pe baza masuratorilor si a devizului semnat si verificat de persoanele imputernicite sa 
urmareasca executia lucrarilor.  

    - Lucrarile ce devin ascunse se deconteaza numai daca au fost consemnate in procesul 
verbal de lucrari ascunse. 

    - Articolele din oferta vor cuprinde toate materialele necesare executiei lucrarilor. Nu vor fi 
admise in perioada de executie cantitati suplimentare de materiale pentru executia lucrarilor 
aferente suprafetelor ce fac obiectul lucrarii. 

Preturile vor fi ferme pe toata durata de realizare a contractului 
 
IX. MODALITATEA DE ADJUDECARE: 
 
Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului ce prezintă oferta cu preţul cel mai scăzut, 

conform art. 187, alin.3, lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
Preţurile din propunerea financiară vor fi ferme şi nu se vor modifica pe toată perioada de 

derulare a contractului. 
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea nr. 

98/2016, prin act adiţional la contract, în cazul în care apar lucrări suplimentare. 
 
X. FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI: 
 
Documentaţiile tehnice se vor elabora în 4 (patru) exemplare redactate în limba română, cât şi 

pe suport magnetic (CD), partea scrisă în format PDF şi Microsoft Word şi partea desenată în 
AUTOCAD (dwg). 

 Observaţie importantă: 
  Documentaţiile vor fi îndosariate în bibliorafturi, inscripţionate cu denumirea 

proiectului, volumul, faza de proiectare. 
  Documentaţia va fi scrisă cu acelaşi font, îngrijit, iar planşele vor fi prevăzute cu 

sistem anti rupere/ întărite în zona de îndosariere sau introduse în folii de plastic transparent; 
  Toate paginile numerotate vor fi stampilate şi semnate în original conform 

competenţelor. 
  Formatul electronic (CD) va cuprinde toată documentaţia de proiectare, atât în format 

word, cât şi pdf, scanat cu semnături şi ştampile, pentru partea word, iar partea desenată în 
AUTOCAD (dwg). 

    În caz de nerespectare a cerinţelor de mai sus beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge 
recepţia documentaţiei serviciilor de proiectare. 

 
Documentațiile  vor fi elaborate pe faze de proiectare, în volume distincte, astfel: 
                 *   Proiect pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire ( PAC )- 4 exemplare 
                 *   Proiectul tehnic, DDE , Caiete de sarcini, Liste de cantități - 4 exemplare 
                 *   Proiect privind Organizarea Execuţiei ( POE )- 4 exemplare 
                 *   Certificatul energetic al clădirii, la finalizarea lucrărilor - 2 exemplare 
                 *   Documentaţia pentru urmărirea comportării în timp a construcţiei - 2 exemplare 
                 *   Documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, inclusiv 
                      obținerea ei la finalizarea lucrărilor. 

        *   Documentatie AS-BUILT - 4 exemplare 
 
XI TERMEN DE EXECUTIE 
 
   Termenul de predare al documentațiilor : Termenul de predare al documentațiilor tehnice  va 

fi de 4 luni de zile, de la data comunicării Ordinului de începere a serviciilor de proiectare, conform 
graficului fizic de execuție. Recepția documentației de proiectare se va face în termen de 15 zile de 
la predarea acesteia fără obiecţiuni.  
Livrabilele principale alte proiectului tehnic sunt: 
L1 -  Documentatia   tehnica  in  vederea  obtinerii  acordurilor si avizelor  mentionate  in  certificatul  
de urbanism si obtinerea avizelor faza DTAC; 
L2 - Alte studii (daca este cazul); 
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L3 - Documentatia  Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire(DTAC) si Documentatia 
Tehnica pentru Organizarea Executiei(DTOE), antemasuratori; 
L4 - Proiect tehnic de executie, Detalii de executie,  Caietele  de  sarcini,  Liste de cantitati; 
L5 - Documentatia tehnica As-built, Deviz general actualizat la terminarea lucarilor. 
Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de receptie din partea beneficiarului, dupa prezentarea de 
catre prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 15 zile lucratoare pentru a analiza fiecare 
livrabil in parte. 
In  cazul  in care  Beneficiarul  formuleaza  anumite comentarii,  prestatorul  are  la  dispozitie  5 zile 
lucratoare  pentru  a  prezenta  livrabilul    modificat si/sau   pentru a  furniza  comentarii si clarificari. 
 
Predarea documentatiilor se va face astfel: 
- in termen de 1 luna de la data Ordinului de incepere a prestarii serviciilor se vor preda 
Documentatiile pentru Eliberare Avize si Acorduri conform cerintelor din certificatul de urbanism si 
alte studii necesare realizarii investitiei daca este cazul: L1 si L2; 
- in termen de 2 luni de la data Ordinului de incepere a prestarii serviciilor se va preda documentatia 
tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC, DTOE): L3; 
- in termen de 4 luni de la transmiterea Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare pentru 
intocmirea Proiectului Tehnic emis in baza Autorizatiei de construire, se vor preda urmatoarele 
documentatii: Proiect tehnic de executie, Detalii de executie,  Caietele  de  sarcini,  Liste de cantitati: 
L4; 
- la terminarea lucrarilor se va prezenta Documentatia tehnica As-built si Devizul general actualizat 
:L5 

   Termenul de execuție al lucrărilor: Lucrările se vor executa în termen de maxim 12 luni de la 
data comunicării Ordinului de începere a lucrărilor. Recepția lucrărilor de execuție se va face în 
conformitate cu HG nr.343/2017 . 

 
II. RECEPŢIE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ: 

a) Documentaţiile  se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului. 
b) Plata se va realiza numai pentru documentațiile întocmite, certificate de verificatori de 

proiecte, predate și recepționate  pe baza procesului-verbal de recepție, semnat fără obiecțiuni 
de către beneficiar, în termen de 30 zile de la depunerea facturii. 

c) Decontarea serviciilor de proiectare se va realiza  pe bază de factură  emisă de 
prestator. 

d) Achitarea facturii se va face prin virament, în contul de Trezorerie al prestatorului. 
e) Decontarea lucrărilor de execuție se va realiza pe bază de factură emisă de 

executant, după semnarea situațiilor de lucrări , de dirigintele de șantier din partea 
beneficiarului. 

f) Situațiile de lucrări vor fi însoțite de atașamente (măsurătorile pe baza cărora au fost 
întocmite situațiile de lucrări). 

g) Factura se va depune la Centrul de informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei 
Municipiului Sacele, P-ta Libertatii nr 17. 

h) Decontarea se va face prin virament în contul de Trezorerie al constructorului. 
 
XIII. TERMEN DE GARANTIE LUCRARI  
 
Termenul de garantie a lucrarii : 3 ani de zile de la semnarea fara observatii din partea 

beneficiarului  a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  
 

Sef birou Investitii 

  Bălan Eugen 

 

 
      Intocmit                                                                                                                                     

     Bija Ileana                                                                                                            
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