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Formular nr. 2 
MODEL - ACORD DE ASOCIERE 

 
Nr.....................din.................................. 

 
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord de asociere se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., 
telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ......................................... sub 
nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis 
la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcţia 
de.......................................... . în calitate de ASOCIAT - LIDER DE ASOCIERE 
 
şi  
 

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon 
..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub 
nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis 
la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia 
de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 
 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea participarii cu oferta comuna la procedura de 
atribuire a contractului de achiziție publica „………………………………………………………………”, conform Documentaţiei 
de Atribuire puse la dispoziţie de către  Autoritatea contractanta ..........................; 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la 
stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca Liderul de asociere sa fie....................................... iar contractul de achiziţie cu achizitorul 
va fi semnat de către Liderul de asociere ……………………………………, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa 
primească de la achizitor toate instrucţiunile, precum si plata, pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. 

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi nelimitat în fata achizitorului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi 
responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu contractul de „………………………………………………………………”. 

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare cat si cele de beneficii în cadrul asocierii, 
vor fi următoarele: 

…............................................................................................. % (în cifre si in litere), 

…............................................................................................. % (în cifre si in litere) 

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi 
sprijin de natura financiara, tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze obligatii si/sau creante sau în orice alta 
modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Achizitorului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a lucrărilor, cu 
prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (Liderul de asociere) şi Achizitor. 

Art. 10 Repartizarea fizica si valorica a contractului de achizitie publica, aferente fiecarui asociat in parte, pentru 
obiectivul supus licitatiei, va fi in raport cu procentele declarate mai sus. 

Prezentul Acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

LIDER ASOCIERE  (denumire operator economic) 

Nume, prenume reprezentant imputernicit, semnătura 

ASOCIAT 1. (denumire operator economic) 

Nume, prenume reprezentant imputernicit, semnătura  



     Formular nr. 3 

 

Ofertant     

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

(denumirea/numele) 

 

 

ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR 

 

           Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

 

In cadrul acestui capitol ofertantul va furniza cel putin urmatoarele informatii minime: 

a)   Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza: Ofertantul va demonstra ca oferta sa este 
adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unor planse care sa prezinte, in 
special,urmatoarele: 

1. Limitele instalatiilor  

2. Cladiri 

3. Zone de depozitare  

4. Accese in santier  

5. Lucrari temporare 

Plansele vor include dimensiuni si etichete si vor fi pentru fiecare obiect a contractului (Construire depou autobuze, 
Semnalizare statii autobuze, Trotuare si piste de biciclete, Sistem de Bike Sharing, Sistem de managemnt al traficului, 
Reabilitarea infrastructurii de transport si Spatii verzi).  

Plansa (plansele) cu privire la organizarea lucrarilor se refera la intreg santierul cat si la spatiul (spatiile) organizarii de 
santier a constructorului, astfel incat sa demonstreze ca activitatile necesare pentru organizarea lucrarilor se pot desfasura in 
coexistenta cu posibilele constrangeri impuse de amplasamentul identificat de ofertant pentru aceasta. 

b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute: Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce 
trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va 
utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Va fi prezentat si Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare 
pentru pastrarea functiunilor activitatilor beneficiarului cat si a lucrarilor existente.  

Bazat pe expertienta ofertantilor, acestia vor depune si Proiectul de Organizare de santier unde vor descrie si argumenta prin 
descriere detaliata caracteristicile organizarii de santier si vor prezenta alaturat planse folosite in mod curent pentru 
organizarile de santier. 

 

 

Ofertant/ Lider asociere, 

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

(semnatura autorizata) 
 



    Formular nr. 4 

Ofertant     

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

(denumirea/numele) 

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE ALE OFERTEI PRIVIND EXECUTIA DE LUCRARI 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

In cadrul acestui capitol, ofertantul va prezenta in detaliu caracteristicile tehnice ale ofertei si va demonstra ca toate etapele 
propuse in oferta sa, sunt corelate cu Graficul Gantt si Drumul critic, propuse pentru indeplinirea contractului, cu respectarea 
cerintelor din Fisa de date a achizitiei, Caietele de sarcini si DALI, care va prezenta detaliat si in scris cel putin urmatoarele 
informatii minime:  
1. Fluxul tehnologic de executie pentru realizarea tuturor lucrarilor de constructii. Fluxul tehnologic va cuprinde date detaliate 
si explicite in corelare cu Graficul Gantt si Drumul critic.  
2. Diagramele separate pentru Graficul Gantt si Drumul critic (ambele cu si fara rezerva de timp), privind executia de lucrari 
de constructii; Graficele vor fi intocmite utilizand un program de calcul electronic specific (de tip PRIMAVERA sau 
MICROSOFT PROJECT sau similar), pentru fiecare obiect a contractului (Construire depou autobuze, Semnalizare statii 
autobuze, Trotuare si piste de biciclete, Sistem de Bike Sharing, Sistem de managemnt al traficului, Reabilitarea 
infrastructurii de transport si Spatii verzi). 
3. Graficele Gantt si Drumurile critice (ambele cu si fara rezerva de timp) privind executia lucrarilor de constructii, vor fi 
realizate pe luni calendaristice si categorii de lucrari, la nivel de cantitati de lucrari, pentru fiecare obiect al contractului iar la 
elaborarea graficelor se va tine cont obligatoriu de detalierea resurselor folosite la procesul de lucru (materiale, manopera, 
utilaje, transport), cu identificarea obligatorie a numarului de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal de 
executie si supraveghere/indrumare. 
4. Numarul de utilaje, mijloace de transport, echipamente si personal, identificate in cadrul Graficelor Gantt si Drumurilor 
critice (ambele cu si fara rezerva de timp) privind executia lucrarilor, vor fi obligatoriu corelate cu  resursele (utilaje, mijloace 
de transport, echipamente si personal), declarate de catre operatorul economic in cadrul Propunerii financiare. 
5. Atat Graficele Gantt cat si Drumurile critice (ambele cu si fara rezerva de timp), vor contine cel putin urmatoarele 
informatii:  
a. Lista de activitati pe toate obiecte ale contractului, categoriile si subcategoriile de lucrari;   
b. Durata de realizare (ore/saptamani/luni) a fiecarui obiect, categorie si subcategorie de lucrari in parte;  
c. Momente de inceput/finalizare (ambele cu si fara rezerva de timp) a fiecarui obiect, categorie si subcategorie de lucrari in 
parte;  
d. Echipamentele si resursele umane alocate fiecarui obiect al contractului a fiecarei activitati in termenul de realizare 
propus.  
e. Secventierea, derularea in timp, tipul si durata incercarilor, probelor si testelor necesare fiecarui obiect al contractului 
pentru lucrarile de constructii. 
6. Graficele de retea pentru fiecare obiect al contractului privind programarea si organizarea tuturor categoriilor si 
subcategoriilor de lucrari prin utilizarea metodei MPM (Metro Potential Method); 
7. Diagramele PERT a proiectului, in baza Graficului Gantt, pentru fiecare obiect al contractului, la nivel de categorii si 
subcategorii de lucrari. Diagramele PERT vor trebui sa prezinte pentru fiecare activitate si subactivitate urmatoarele 
informatii: cel mai devreme moment de start, cel mai tarziu moment de start, cel mai devreme moment de finalizare, cel mai 
tarziu moment de finalizare, durata activitatii si marja. Esalonarea diagramelor PERT se va realiza la nivel de luni 
calendaristice ( luna 1=1, luna 2=2, luna 3=3....... luna n=n). De asemenea durata si marja se vor exprima obligatoriu, tot in 
luni calendaristice, avand in vedere ca durata de executie este ofertata in luni calendaristice). Obligatoriu diagramele vor 
avea cat mai putine evenimente critice (cu marja zero) si nu va avea evenimente la care marja sa fie mai mica decat zero. 
Nu este permis ca toate marjele sa fie zero, deoarece riscul de intarzieri ar fi mult prea mare.  
8. Toate graficele/diagramele solicitate, vor purta denumirile mentionate in descrierea acestora la punctele mai sus 
mentionate si o legenda a graficului/diagramei, iar in Opisul care v-a insoti obligatoriu Propunerea tehnica, se v-a mentiona 
in clar pagina/paginile la care se regaseste fiecare grafic/diagrama solicitata. 
Toate Grafice de executie si Diagramele de executie vor fi realizate obligatoriu in concordanta cu tehnologia de executie 
propusa de ofertant. 
9. Caracteristicile generale ale constructiilor si instalatiilor propuse si va demonstra ca toate caracteristicile propuse, sunt 
adecvate pentru obtinerea nivelurilor minime functionale si parametrilor de calitate si volum, specificate in cerintele 
achizitorului (stabilite in cadrul Fisei de date a achizitiei, Caietelor de sarcini, SF, DALI si a DALI), prin prezentarea si 
detalierea prin text descriptiv a urmatoarelor cerinte: 
a)  O descriere generala pentru fiecare dintre obiectele contractului, categoriile si subcategoriile de lucrari.  
b) O descriere a proceselor de productie de la predarea amplasamentului si pana la receptia la terminarea lucrarilor. 



c) Abordarea tuturor controalelor, testelor si inspectiilor de calitate pentru intreg procesul de productie propus (stabilite in 
cadrul Caietelor de sarcini, SF si DALI).   
d) O descriere in detaliu asupra utilajelor si echipamentelor incluse in oferta si necesare finalizarii investitiei cat si cele 
necesare proceselor de productie (stabilite in cadrul Fisei de date a achizitiei, Caietelor de sarcini, SF si DALI) . 
e) O descriere detaliata a utilajelor, echipamentelor si ale dotarilor solicitate in cadrul investitiei.     
10. Se va prezenta Planul Calitatii (PC), aferent executiei lucrarilor de constructii: 
- Planul Calitatii propus pentru executia lucrarilor va contine inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului 
calitatii;  
- El va fi analizat de catre comisia de evaluare si expertii cooptati, in special in ceea ce priveste urmatoarele aspecte: 
a) Modul  de  prezentare,  gradul  de  detaliere, complexitatea si rigurozitatea descrierii sistemului calitatii aplicat la 
principalele categorii de lucrari, inclusiv listele cuprinzând procedurile de sistem ale calitatii in conformitate cu cerintele 
Caietelor de sarcini si a DALI, ale Legii 10/1995, Standardului ISO 9001(sau echivalent) si Standardului ISO 10005; 
b) Prezentarea succesiva si detaliata a Procedurilor Tehnice de Executie (PTE) specifice si necesare acoperirii intregului flux 
tehnologic, propuse pentru execuția lucrărilor de constructii in concordanta si corespondenta cu cronologia si esalonarea 
lucrarilor (de la ordinul administrativ de incepere a lucrarilor si pana la predarea lor, odata cu semnarea procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor), cu respectarea obligatorie a gradului de acoperire a cerintelor de calitate in conformitate cu 
cerintele Caietelor de sarcini, DALI si Fluxului tehnologic de executie (PTE pentru lucrari de constructii, lucrari de drumuri, 
piste de biciclisti si trotuare, lucrari edilitare si lucrari de spatii verzi); 
11. Se va prezenta Planul de Control al Calitatii, Verificarii si Incercarii (PCCVI), pentru toate obiectele contractului (lucrari de 
constructii, lucrari de drumuri, piste de biciclisti si trotuare, lucrari edilitare si lucrari de spatii verzi) si categoriile si 
subcategoriile de lucrari de constructii, întocmit pe tipuri de utilaje, echipamente, materiale de baza, pe faze de control care 
să includă atat tipul cat si frecvenţa de efectuare a încercărilor.  
12.  Se va prezenta Planul de Management de Mediu (PMM), aferent executiei lucrarilor de constructii. 
- In cadrul PMM, ofertantul va prezenta cel putin urmatoarele informatii (dar nu se va limita doar la acestea):  
a) Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului, al potentialilor poluatori si al poluarilor 
accidentale (care pot avea impact asupra factorilor de mediu, adaptate la specificul proiectului); 
b)  Neconformitati de mediu identificate la specificul proiectului; 
c)  Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu la specificul proiectului; 
d)  Aspecte legale si alte cerinte de mediu la specificul proiectului; 
e) Masuri de prevenirea accidentelor de mediu si a potentialelor situatii de risc, prin planuri si proceduri de urgenta, adaptate 
la specificul si complexitatea proiectului; 
f) Masurile propuse privind: Diminuarea influentei utilajelor grele la sanatatea umana si mediul general; Diminuarea 
potentialelor pagube asupra mediului si vegetatiei, la emisiile de zgomote, praf si scurgerilor accidentale de combustibili, 
care pot duce la contaminarea apei potabile; Readucerea mediului la forma initiala. Toate acestea adaptate la specificul si 
complexitatea proiectului; 
g) Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice din punct de vedere a 
Managementului de Mediu, adaptate la specificul si complexitatea proiectului; 
- Dupa ce ofertantul castigator va fi ales, in calitate de executant, el va respecta cerintele explicite ale autoritatilor de mediu 
si va obtine aprobarile necesare. 
13. Planul de Management al Traficului (PMT), adaptat la specificul si complexitatea proiectului si masuri propuse privind 
identificarea, evaluarea si corelarea cerintelor privind mentinerea conditiilor de trafic pe toata perioada de executie a 
contractului de lucrari de constructii.  
14. Planul de Management al Deseurilor (PMD), adaptat la specificul si complexitatea proiectului si masuri propuse privind 
identificarea, colectarea, administrarea si evacuarea deseurilor rezultate din realizarea lucrarilor de constructii si instalatii. 
15. Listele de cantitati de lucrari (incadrate in norme de consum fara preturi - articole din indicatoarele de norme de deviz), 
prezentate decompus la nivel de norma de deviz in format WBS (Work Breakdown System) cu privire la executia de lucrari 
pentru toate obiectele contractului si in care vor fi mentionate toate etapele si subetapele cu duratele prevazute pentru 
fiecare norma in parte. 

 
Ofertant/ Lider asociere, 

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

(semnatura autorizata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 5 

 

Ofertant     

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

(denumirea/numele) 

 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

In cadrul acestui capitol ofertantul va descrie abordarea generală și Metodologia pentru realizarea  executiei lucrărilor, 
inclusiv toate descrierile detaliate pentru metodele de lucru aferente componentelor majore ale lucrărilor si care va contine 
obligatoriu urmatoarele documente: 

1. Memoriu tehnic, în care se vor descrie detaliat metodele de lucru propuse pentru toate obiectele contractului (lucrari 
de constructii, lucrari de drumuri, piste de biciclisti si trotuare, lucrari edilitare si lucrari de spatii verzi), in care se va preciza 
modul în care sunt considerate condițiile existente și soluțiile propuse pentru menținerea celorlalte servicii existente (pe 
timpul execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentei documentatii de atribuire). Se va include de asemenea conceptul 
ofertantului privind testele, verificarile, incercarile si probele aferente lucrărilor executate precum și asigurarea si identificarea 
laboratoarelor pentru teste si incercari.  

2. Declarațiile de procedură care vor urmări modul de îndeplinire a contractului prin referire la: 

• Numărul și categoriile de personal tehnic, de supervizare și respectiv personal muncitor calificat și necalificat care va 
fi angajat în executia lucrarilor; 

• Detalii asupra metodelor de lucru ale contractantului pentru toate operațiunile din cadrul contractului; 

• Amplasamentele și dimensiunile pentru punctul de lucru al contractantului, birourile, atelierele și depozitele sale. 

• Orice alte proceduri care garantează o bună realizare a execuției lucrărilor. 

• Detalii ale componentelor majore ale utilajelor si echipamentelor pe care contractantul intenționează să le utilizeze la 
executarea lucrărilor; 

• Detalii ale statiilor de beton si laboratoarelor utorizate (cu agremenetari si autorizari in vigoare) pe care contractantul 
intenționează să le utilizeze la executarea lucrărilor; 

 

 

 

Ofertant/ Lider asociere , 

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

(semnatura autorizata) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 6 

 

Ofertant    

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

(denumirea/numele) 

 

PROGRAM DE EXECUTIE A LUCRARILOR 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

 

In cadrul acestui capitol ofertantul va prezenta un program pentru execuție care să ilustreze ordinea și derularea în timp a 
activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru executia lucrărilor pentru toate obiectele contractului 
(lucrari de constructii, lucrari de drumuri, piste de biciclisti si trotuare, lucrari edilitare si lucrari de spatii verzi);  

Nivelul de detaliere al programului trebuie să fie cel puțin la nivelul fiecarei subcategorii de lucrari (deviz) din cadrul fiecarui 
obiect; 

Acest program va contine detalierea esalonata in executie, a fiecarui obiect al contractului si a fiecarei subcategorii de lucrari  
prin utilizarea de text descriptiv (care sa ilustreze succesiunea tehnologica si derularea in timp a activitatilor si subactivitatilor 
aferente pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea executiei lucrarilor cu activitatile relevante - datele, 
alocarile de resurse, materiale si umane), cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului in special: 
lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate; activitatile de interfatare cu lucrarile existence si operarea 
acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea soficitare in caietul de sercini); secventierea, desfasurarea in timp si durata 
testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform 
legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului;  

Acestea vor fi corelate si sustinute de etapele fizice stabilite in cadrul Graficului Gantt depus (pentru executia tuturor 
categoriilor si subcategoriilor de lucrari), cu toate intrarile planificate (ale executantului/partenerilor asocierii si 
subantreprenorilor declarati) si evidentiate de asemenea in termeni de activitati realizate: cantitati, timp, responsabilitati; 

Programul va prezenta, in mod special, urmatoarele informatii minime pentru executia de lucrarilor de constructii: 

1. Etapele de executie/construire. 

2. Lucrarile permanente si temporare ce urmeaza a fi executate si justificarea necesitatii realizarii lor. 

3. Activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora in perioada de executie. 

4. Perioadele pentru examinarea documentelor de catre Dirigentia de santier. 

5. Secventierea, derularea in timp, tipul si durata incercarilor, probelor si testelor necesare lucrarilor de constructii, in corelare 
cu cerintele Caietelor de sarcini, Studiului de Fezabilitate si Reglementarilor tehnice in vigoare. 

6. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru aprobarea tuturor permiselor si acordurilor necesare cat si pentru 
obtinerea acestora. 

7. Perioadele pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor/fazelor determinante, pe perioada executiei lucrarilor;  

8.  Etape esentiale in realizarea investitiei, prezentate in succesiunea de executie a lor. 

9. Perioadele necesare procurarilor de materiale, echipamente si utilaje necesare executiei contractului, corelate cu 
termenele stabilite in Graficul Gantt depus (pentru toate categoriile de lucrari de constructii). 

10. Se vor depune Listele cu cantitatile de lucrari (fara valori) F1 – F3 si formularele completate conform Caietului de sarcini, 
inclusiv pentru Organizarea de santier (F3). 

11. Se vor depune Extrasele de resurse (fara valori) pentru: materiale (C6), manopera (C7), utilaj (C8) si transport (C9). 

 
 

Ofertant/ Lider asociere, 

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

(semnatura autorizata) 

 
 



Formular nr. 7 

 

Ofertant     

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

RESURSE (PERSONAL SI INSTALATII/ECHIPAMENTE) PENTRU EXECUTIA DE LUCRARI 

 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

 

Ofertantul va prezenta in scris modalitatile de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii în vederea verificarii 
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în 
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente: 

1. Va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar pentru toate obiectele contractului, atat personalul 
de specialitate cat si cel de executie, pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor. 

- Organigrama va fi prezentata decompus in format WBS (Work Breakdown System) si va prezenta alocarea de sarcini a 
personalului de specialitate, rolurile si ierarhia organizationala a proiectului cat si liniile de comunicare dintre membrii echipei 
de specialitate pe fiecare obiectiv (cu repartizarea lor in concordanta cu Graficul Gantt de executie) 

- Se va prezenta si o descriere detaliata cu numarul, rolurile si responsabilitatilor personalului de specialitate pe categoriile 
de specialitate si pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor pe fiecare obiectiv; 

- Se va prezenta si o descriere detaliata a rolurilor, responsabilitatilor si numarul personalului de executie pe meseriile 
stabilite/declarate in cadrul Formularului nr. 22 (Lista cuprinzand cheltuielile cu forta de munca – C7), pentru fiecare obiectiv; 

2. Va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar toate echipamentele, utilajele si mijloacele de 
transport, pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la executia lucrarilor (cu repartizarea lor in concordanta cu Graficul 
Gantt de executie), in conformitate cu cele stabilite in cadrul Formularelor nr. 23 si 24 - Lista consumurilor ore de functionare 
a utilajelor de constructii – C8 si Lista cuprinzand consumurile privind transporturile – C9).   

 

 

NOTA: 

- În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activității de executie de lucrari în cadrul 

asocierii, in asa mod incat să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale persoanelor și organizațiilor în cadrul asocierii, astfel cum 
acestea sunt solicitate în Caietele de sarcini. 

- În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți privind executia de lucrari, se va depune obligatoriu (pentru fiecare dintre ei) 
și abordarea pentru organizarea managementului subcontractanților, ținând cont obligatoriu de cerințele minime solicitate în Fisa de date a 
achizitiei si in Caietele de sarcini. 

 

 

 

Ofertant/ Lider asociere, 

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

(semnatura autorizata) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Formular nr. 8 

 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

 
 
 
 
 

 
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILOR DE MEDIU, SOCIALE ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ 

PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI  
 
 
          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 
 
 

Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al 
……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii/subcontractantului.....) declar pe propria raspundere ca ma 
angajez sa prestez serviciile si/sau sa execut lucrarile pe parcursul indeplinirii contractului 
„.......................................................................”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile privind 
respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de 
lucrări, care sunt in vigoare in România. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 

respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de 
lucrări si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 
Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a 

contractului de lucrari.  
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si 

protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se 
refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 
 
 
 
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampliă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________ 

(denumire/nume operator economic) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formular nr. 9 
 Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 
FORMULARUL DE OFERTĂ 

 
         Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul ................................. reprezentant autorizat al ofertantului  
.......................................... (denumirea/numele ofertantului/asocierii), ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să proiectam si sa executăm „......................................................” (denumirea 
lucrării) pentru suma totala de ...........................lei, (suma în litere şi în cifre), la care se adauga  TVA (19%) in suma de 
........................... lei, (suma în litere şi în cifre), din care: 
 
a) Pentru proiectare, in suma de ...........................lei, (suma în litere şi în cifre), la care se adauga  TVA (19%) in suma de 
...........................lei, (suma în litere şi în cifre) 
b) Pentru executie, in suma de ...........................lei, (suma în litere şi în cifre), la care se adauga  TVA (19%) in suma de 
...........................lei, (suma în litere şi în cifre) 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să realizam serviciul de proiectare si executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile de proiectarea si executie a 
lucrarilor, în conformitate cu graficul de execuţie anexat, in ...................................luni calendaristice (durata în litere şi în 
cifre), din care: 
 
a) Proiectarea lucrarilor, in .......... zile calendaristice (durata în litere şi în cifre) 
b) Executia lucrarilor, in ....... luni calendaristice (durata în litere şi în cifre) 
 
3. Ne angajăm sa acordam o garantie de buna executie pentru lucrarile executate, pentru o durată de  .......... luni 
calendaristice, (durata în litere şi cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi. 
 
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la 
data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 
 
5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de 
bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
 
6. Precizăm că: 
 

 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 
„alternativa” 

 nu depunem oferta alternativă 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  
 

L.S. 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic/Asocierii) 
 

                                                    
                                                      
 



 
Anexa nr. 1 la Formular nr. 9 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 
ANEXA NR. 1 LA FORMULARUL DE OFERTA 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Explicaţii: Se va completa de către ofertant 

1. Experienta personalului cheie desemnat  
Se va indica personalul cheie desemnat în conformitate cu 
prevederile Art. 32 alin. (3) din HG 395/2016. 

1.1. 
Expert 1: Inginer proiectant constructii (Sef de 
proiect) 

Se va indica numele, prenumele, nr. de proiecte similare in care a 
fost implicat iar documentele justificative vor fi depuse conform 
specificatiilor din Fisa de date a achizitiei. 

1.2. Expert 2: – inginer proiectant de rezistenta 
Se va indica numele, prenumele, nr. de proiecte similare in care a 
fost implicat iar documentele justificative vor fi depuse conform 
specificatiilor din Fisa de date a achizitiei. 

1.3. Expert 3: – inginer proiectant de drumuri 
Se va indica numele, prenumele, nr. de proiecte similare in care a 
fost implicat iar documentele justificative vor fi depuse conform 
specificatiilor din Fisa de date a achizitiei. 

1.4. 
Expert 4: Inginer proiectant de instalatii electrice Se va indica numele, prenumele, nr. de proiecte similare in care a 

fost implicat iar documentele justificative vor fi depuse conform 
specificatiilor din Fisa de date a achizitiei. 

1.5. 
Expert 5: Inginer proiectant de instalatii edilitare Se va indica numele, prenumele, nr. de proiecte similare in care a 

fost implicat iar documentele justificative vor fi depuse conform 
specificatiilor din Fisa de date a achizitiei. 

1.6. Expert 6: – inginer topometrist 
Se va indica numele, prenumele, nr. de proiecte similare in care a 
fost implicat iar documentele justificative vor fi depuse conform 
specificatiilor din Fisa de date a achizitiei. 

2. Termenul de realizare a proiectarii 
Se va indica termenul, care nu va fi mai lung de maxim 3 luni 
calendaristice. 

3. Termenul de execuţie al lucrărilor 
Se va indica termenul, care va fi exprimat in luni calendaristice 
(minim 18 luni calendaristice si maxim 36 luni calendaristice). 

4.  Perioada de garantie acordata lucrarilor 
Se va indica termenul, care va fi exprimat in luni calendaristice 
(minim 36 luni calendaristice). 

5. 
Procentul si valoarea serviciilor/ lucrărilor realizate 
de fiecare asociat (daca este cazul). 

Se va indica procentul (%)  si valoarea serviciilor/lucrărilor 
realizate de fiecare asociat (dacă este cazul). 

6. 
Procentul si valoarea serviciilor/ lucrărilor realizate 
de subcontractanţi (daca este cazul). 

Se va indica procentul (%)  si valoarea serviciilor/lucrărilor 
realizate de fiecare subcontractanţ (dacă este cazul). 

7. Garanţia de bună execuţie 
Se va indica procentul de ......... (%) din preţul contractului, fără 
TVA. Se constituie prin: reţineri succesive/instrument de garantare 

8. Perioada de mobilizare  Se va indica perioada (va fi de cel mult 10 zile calendaristice). 

9. 
Soluţionarea problemelor apărute în cadrul 
executării lucrării                

Se va indica perioada (va fi de cel mult 15 zile calendaristice). 

         
 
   Data _____/_____/_____ 
 

 
_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
(denumirea/numele ofertantului) 

 
 
 

 



Anexa nr. 2 la Formular nr. 9 
 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 
 

ANEXA NR. 2 LA FORMULARUL DE OFERTA 

 

 
CENTRALIZATOR CU SERVICIILE / LUCRĂRILE CE SUNT EXECUTATE  

DE ASOCIAŢI ŞI SUBCONTRACTANŢI 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 

 
 
 

 
Valoarea (exclusiv fără TVA) 

LEI 

Asociatul 
1 

Asociatul 
… 

Subcontractantul 
1 

Subcontractantul 
… 

         

     
%
Total

 

 

     
%
Total

 

      

 

       
%
Total

 

 

 

     
%
Total

   

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Total valoare (exclusiv TVA) LEI  
 
 

 

                     %   

  euro   

                     %   

 

 

 

 
 
Data _____/_____/_____ 
 

 
 

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului) 

 

 



Anexa nr. 3 la Formular nr. 9 
Operator economic     

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

ANEXA NR. 3 LA FORMULARUL DE OFERTA  

 
MODEL DEFALCATOR - COSTURI PRIVIND PROIECTAREA, VERIFICAREA SI ASISTENTA TEHNICA A 

PROIECTANTULUI  

 

COSTURI PRIVIND PROIECTAREA, VERIFICAREA SI ASISTENTA TEHNICA: 
Tarif/Ora Nr. de ore TOTAL 

(fara TVA) 

Proiect tehnic (PT)    

Detalii de execuţie (DDE)    

Documentaţii tehnice pentru obţinere avize/acorduri/ autorizaţii/DTAC    

TOTAL COSTURI PROIECTARE    

Verificarea tehnica de calitate a proiectarii    

TOTAL  VERIFICARE TEHNICA  DE CALITATE A PROIECTULUI    

Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executiei de lucrari    

TOTAL  ASISTENTA TEHNICA A PROIECTANTULUI    

TOTAL OFERTA CONTRACT DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA    

DIN CARE:    

CATEGORIE DE CHELTUIELI: Costuri cu personalul de proiectare:    

Sef de proiect – inginer proiectant de instalatii edilitare (Coordonator echipa de 
proiectare) 

   

Inginer proiectant de constructii    

Inginer proiectant de constructii.........    

Inginer proiectant de rezistenta    

Inginer proiectant de rezistenta.........    

Inginer proiectant de drumuri    

Inginer proiectant de drumuri.......    

Inginer proiectant de instalatii electrice    

Inginer proiectant de instalatii electrice..........    

Inginer proiectant de instalatii edilitare    

Inginer proiectant de instalatii edilitare..........    

Inginer topometrist     

Inginer topometrist.......    

Inginer (tehnician) devizier    

Inginer (tehnician) devizier.........     

TOTAL COSTURI CU PERSONALUL DE PROIECTARE     

    

CATEGORIE DE CHELTUIELI: Costuri cu verificarea tehnica de calitate:    

Verificator de calitate a proiectarii    

Verificator de calitate a proiectarii......    

TOTAL COSTURI CU VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE    

    

CATEGORIE DE CHELTUIELI: Costuri cu asistenta tehnica a proiectantului:    

Costuri cu asistenta tehnica a proiectantului    

TOTAL COSTURI CU ASISTENTA TEHNICA A PROIECTANTULUI    

    

CATEGORIE DE CHELTUIELI: Cheltuieli de regie:    

Cheltuieli de regie aferente serviciilor de proiectare (energie, consumabile, transport, 
cazare,  amortizari, asigurari, etc, ) 

   

TOTAL CHELTUIELI DE REGIE    

 

Data _____/_____/_____ 
_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 
(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 



Formular nr. 10 
 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 
 

DECLARATIE PRIVIND ASIGURAREA PERIOADEI DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR 
 
 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 
 
 
            Subsemnatul .......................... in calitate de ...................................... al …………………………………,  în calitate de 
…………………. la procedura simplificata pentru achiziţia publică de ………………………………………., organizata de 
………………………………….., declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că in cadrul executiei contractului de lucrari, vom asigura o Perioada de garantie 
acordata lucrarilor, de ............ luni calendaristice. 

De asemenea declar pe proprie raspundere ca perioada de garantie de buna executie acordata lucrarilor va fi cel 
putin egala cu perioada de garantie stabilita prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii modificata prin Legea nr. 
177/2015, adica ........ luni calendaristice. 
          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. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentatilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura 
cu activitatea noastra 
 

Prezenta declaraţie este valabilă până la .............................. 

 

Data _____/_____/_____ 
 

 
 

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                     (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Formular nr. 11 

 
Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 59 (EVITAREA 
CONFLICTULUI DE INTERESE) DIN LEGEA NR. 98/2016 

 
 
          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 
 

Subsemnatul ......................, reprezentant împuternicit al ............................... cu sediul in ...................... Tel/Fax: 
............................., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ORC: .................., CUI  ..........................., în calitatea de 
................. la procedura iniţiată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect ,,........................................” 
organizata de .................................................... la data de ………….., 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. Art. 
59 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv: 
     ”Ofertantul/Asociatul/Subcontractantul/Tertul sustinator NU are drept membri în cadrul consiliului de administraţie / organ 
de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la Art. 59, cu persoane ce deţin 
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire.” 
      Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante (conform Fisei de date a achizitiei), sunt: 
...................................................................................................................................................................................................... 
     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 _____/_____/_____ 
 

 
 

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                     (denumirea/numele ofertantului) 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formular nr. 13 
 
Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 

MODEL - ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

 
 
 
La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre ____________________________si _________________ 
                                                                                               (denumire autoritare contractanta)        (denumire ofertant) 
privind realizarea de servicii/lucrari  ________________________________ 
                                                            (denumire contract) 
                               
1. Parti contractante: 
 
Acest contract este incheiat intre: 
 
 S.C. ___________ cu sediul in _______________, reprezentata prin ______________ in calitate de Contractant general 
       (adresa,tel.,fax) 

si 
 
S.C. ____________cu sediul in _______________, reprezentata prin __________________  in  calitate de Subcontractant 
      (adresa,tel.,fax) 

 
                                                                                                                                    
2. Obiectul contractului: 
 
Art.1. Lucrarile/serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt _____________________________________ de: 
                                                                                                                               (denumire lucrari) 

- ____________________ 
- ____________________. 
 

Art.2. Valoarea  __________________________________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                                 (lucrari, servicii) 

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, 
contravaloarea  ___________________ executate in perioada respectiva 
                                 (lucrari, servicii) 

- plata _____________________ se va face in limita asigurarii finantarii de catre beneficiarul ___________________ 
                    (lucrarilor, serviciilor)                                                                                                           (denumire autoritare contractanta) 

                                                                       
Art.4. Durata de realizare/executie a _________________ este in conformitate cu contractul, esalonata conform graficului  
                                                                   (lucrarilor, serviciilor) 

anexa la contract. 
                                              
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la 
terminarea ________________________. 
                         (lucrarilor, serviciilor) 

 
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________ si neincadrarea din vina subcontractantului,  in 
                                                                                               (lucrarilor, serviciilor) 

durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% 
pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. 
                                                       (lucrarilor, serviciilor) 

Art.8. Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe 
zi intarziere la suma datorata. 
 



Art.9. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are 
fata de investitor conform contractului_______________________________________________. 
                                                                                      (denumire contract) 

Art.10. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Antreprenorul se obliga sa cesioneze in favoarea 
Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.  
 
Art.11. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea contractului de 
subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Antreprenorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de 
indeplinire a Contractului. 
 
Art.12. Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractantii daca 
acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune in acordul sau contractul de subcontractare, conform dispozitiior legale 
aplicabile privind achizitiile publice. 
 
Art.13. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii declarati doar atunci cand prestatia acestora este 
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Antreprenor si Subcontractant sau in mod 
exceptional de Achizitor si Subcontractant, atunci cand, in mod nejustificat, Antreprenorul blocheaza confirmarea executarii 
obligatiilor asumate de subcontractant. 
 
Art.14. In aplicarea prevederilor Art.13, Acordul partilor se poate materializa: 
a) prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune ce se va semna intre cele trei parti respectiv Achizitor, 
Antreprenor si Subcontractant, in situatia in care contractul de subantrepriza nu este cesionat Achizitorului;  
b) prin íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Antreprenor si Subcontractant atunci cand contractul de 
subantrepriza este cesionat Achizitorului; 
 
Art.16. Ambi semnatari, suntem de acord ca Achizitorul sa efectueze plati corespunzatoare partii/partilor din Contract 
indeplinite de catre Subcontractantii declarati. 
 
Art.17. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe 
cale legala. 
 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
Data: …………………….. 
 
 
 
______________________                                                    _________________________ 
              (contractant)                                                            (subcontractant)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Formularul nr. 16                                                                                                            
 
Operator Economic 
 

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL INVESTITIEI – F1 
 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de Lucrari 
Valoarea 
(fărăTVA) 

Din care (dupa caz) 

Contractant 
(liderul 

asociatiei) 
Asociatul 1 Asociatul … 

Subcontractant
ul 
1 

Subcontractant
ul 
… 

Total C+M Total C+M Total C+M Total C+M Total C+M 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I Proiectare       

II Obiectul nr. 1       

1 Obiectul nr. 2       

III Obiectul nr. 3       

1 ……………..       

 
TOTAL II 

      

IV Procurare 
Utilaje si echipamente tehnologice, 
cu montaj 
Dotari, inclusiv utilaje si 
echipamenbte tehnologice 

     

TOTAL II      

Total valoare fără 
TVA 

Lei      

Valută*      

Taxa pe valoarea adăugata 
(TVA) Lei 

     

TOTAL VALOARE  
(CU TVA INCLUSĂ)  

     

 
Data completarii 
………………… 
Operator economic, 
............................... 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
NOTĂ: *) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza 
cursului oficial de schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 17                                                                                                            
 
 
Operator Economic 
 
 
 

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII  DE LUCRARI, PE OBIECTE – F2 
 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
Lucrari 

Valoarea 
(fărăTVA) 

Din care (dupa caz) 

Contractant 
(liderul 

asociatiei) 
Associatul 1 Associatul … 

Subcontractant
ul 
1 

Subcontractant
ul 
… 

Total C+M Total C+M Total C+M Total C+M Total C+M 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I Proiectare       

II Obiectul nr. 1       

III Obiectul nr. 2       

IV ……………       

 TOTAL I       

V Procurare 
Utilaje si echipamente tehnologice, 
cu montaj 
Dotari,  

     

TOTAL II      

Total valoare fără 
TVA 

Lei      

Valută*      

Taxa pe valoarea adăugata 
(TVA) Lei 

     

TOTAL VALOARE CU TVA 
INCLUSĂ  

     

 
Data completarii 
………………… 
 
 
Operator economic, 
…............................ 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
NOTĂ: *) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza 
cursului  fficial de schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr. 18 
Operator Economic 
 

LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI – F3 
Se va utiliza inclusiv pentru Organizarea de santier 

 

Nr. 
crt. 

Capitolul de 
lucrari 

UM Cantitatea Pretul unitar 
a) materiale b) 
manopera  c) 

utilaj 
d) transport 

Material 
[3x4a)] 

Manopera 
[3x4b)] 

Utilaj 
[3x4c)] 

Transport 
[3x4d)] 

Total 
(3x4) sau 
(5+6+7+8) 

Total 
a)+b)+c)+d) 

 SECTIUNEA 
TEHNICA 

  
SECTIUNEA FINANCIARA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Capitol de 
lucrare 

        

1.1 Subcapitol         

1.2 Subcapitol         

2 Capitol de 
lucrare 

        

2.1 Subcapitol         

2.2 Subcapitol         

CHELTUIELI DIRECTE: M m U 
 

t T 

ALTE CHELTUIELI DIRECTE: 
-CAS 
-somaj 
-sanatate 
-fond risc 
-alte cheltuieli conform prevederilor legale,  

     

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: M(o) m(o) U(o) t(o) T(o) 

CHELTUIELI INDIRECTE = T(o) x % 
Profit = (T(o) + I(o)) x % 

I(o) 
P(o) 

 
TOTAL GENERAL 

V(o) = 
T(o)+I(o)+P 

(o) 

 
Data completarii 
Operator economic, 
............................... 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
NOTĂ: *) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza 
cursului oficial de schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul nr. 19                                                                                                                      

Operator Economic 
 

LISTA 
 

CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE – F4 
 
 

 
 
Nr.c
rt 

 
 
Denumirea 

 
 
U.M 

 
 
Cantitatea 

Pretul Unitar 
Lei /U.M 

Valoarea - Lei 
(col.3 x col.4) 

Furnizor 
(Nume, adresa, 
(tel. fax) 

 
Fisa Tehnica 
atasata 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
1 

Obiect 01 
a)   
b)   

     
 
Fisa Tehnica 
Nr. … 

 
 
2 

Obiect 02 
a)   
b)   

     
 
Fisa Tehnica 
Nr. … 

n 

Obiect n  
a)   
b)   

     
 
Fisa Tehnica 
Nr. … 

 
TOTAL 

Lei:    

Valută*:    

 
 
Data completarii 
………………… 
 
 
 
 
 
Operator economic, 
 
............................... 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 1 - *) Lista cu utilajele si echipamentele tehnice se intocmeste pentru toate utilajele si echipamentele in conformitate 
cu fisele tehnice necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta lista 
cuprinzand utilajele si echipamentele cu sau fara montaj, grupate pe categorii de lucrări. 
2 - **) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza 
cursului oficial de schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Formularul nr. 20                                                                                                                      
Operator Economic 
 

FIŞA TEHNICĂ A UTILAJULUI / ECHIPAMENTULUI TEHNOLOGIC – F5 
 

 
Fişa Tehnică Nr . …. 
(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazut in caietul de sarcini) 
 
 
Utilajul/Echipamentul tehnologic:                                                                    (denumirea) 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Specificatiile tehnice impuse prin 
Documentatia tehnica 

Corespondenta Propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice impuse prin 
Documentatia tehnica 

Producator 
(Denumire / adresa / telefon şi/sau fax 
şi/sau mail / 
Ţara de origine 

0 1 2 3 

1 Parametrii tehnici si functionali   

2 
Specificatii de Performanta si conditii privind 
siguranta in exploatare 

  

3 
Conditii privind conformitatea cu  
standarde relevante 

  

4 Conditii de garantie si post garantie   

5 Alte conditii cu caracter tehnic   

 
 
Data completarii 
………………… 
 
 
 
Operator economic, 
 
............................... 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 1 - *) Fisele tehnice se intocmesc pentru toate utilajele si echipamentele necesare pentru indeplinirea intregului 
contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta fisele tehnice pentru toate utilajele si echipamentele cu sau fara 
montaj, grupate pe categorii de lucrări. 
2 - **) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza 
cursului oficial de schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Formularul nr. 21                                                                                                         
 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
 
 

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE MATERIALE – C6 
 
 
 

Nr. crt. 
 

Denumirea resursei 
materiale 

U.M. 
Consumurile 

cuprinse in oferta 
Preţul unitar (fără 

TVA) Lei 

Valoarea 
(fără TVA) 

Lei 3x4 

 
Furnizor 

 
Grutate 
(tone) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

2. 
 

3. 

---------------------- 
 
---------------------- 
 
--------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL M: 
Total (fără TVA)                        Lei      Valută*) 
 
  

Data completarii 
………………… 
 
 
 
Operator economic, 
 
............................... 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
1 - *) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are 
obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale grupate pe categorii de lucrări. 
2 - **) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza cursului oficial de 
schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularul nr. 22                                                                                                         

 
 
 
Operator Economic 
.......................... 
   (denumirea) 
 
 

LISTA CUPRINZAND CHELTUIELILE CU FORŢA DE MUNCĂ – C7 
 
 
 
 

Nr crt. Denumirea meseriei 
 

Cheltuieli manopera 
(om/ora) 

Tarif mediu (Lei/ora) 
Valoare (Lei) 

(2x3) 

0 1 2 3 4 

1     

2     

.....     

n     

 
 

  
Lei 

Valută* 

 
 
Data completarii 
………………… 
 
 
 
 
Operator economic, 
............................... 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
1 - *) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse umane necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are 
obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu forta de munca grupate pe categorii de meserii. 
2 - **) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza cursului oficial de 
schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Formularul nr. 23                                                                                                         
 
 
Operator Economic 
.......................... 
   (denumirea) 
 
 
 

LISTA CONSUMURILOR ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII – C8 
 
 
 
 

Nr crt. 
Denumirea utilajului de 

constructii 
Consumurile 

(ore de functionare) 
Tarif orar (Lei/ora) 

Valoare (Lei) 
(2x3) 

0 1 2 3 4 

1     

2     

.....     

n     

 
 

  
Lei 

Valută* 

 
 
Data completarii 
………………… 
 
 
Operator economic, 
............................... 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
1 - *) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse pentru utilaje, instalatii si echipamente necesare pentru indeplinirea intregului 
contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu orele de functionare ale utilajelor, instalatiilor si 
echipamentelor grupate pe categorii. 
2 - **) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza cursului oficial de 
schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 24                                                                                                         
 
 
Operator Economic 
.......................... 
   (denumirea) 
 
 

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE – C9 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 

Tip transport 

 
Elementele rezultate din analiza lucrarilor ce 

urmeaza sa fie executate 

 
Tariful unitar 

 
(Lei/t x km) 

 
Valoare 

 
(Lei) 

Tone 
Transportate 

 
Km parcursi 

 
Ore functionare 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Transport auto (total) 
Din care, pe categorii: 
2.1   
2.2   

     

2 Transport CF(total) 
Din care, pe categorii: 
2.1   
2.2     
 
 
 
 
 

     

n Alte transporturi (total)      

 
 

 Lei  

Valută*  

 
 
 
Data completarii 
………………… 
Operator economic, 
............................... 
(semnătură autorizată si stampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
1 - *) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; 
ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu orele de functionare ale mijloacelor de transport grupate pe 
categorii si distante. 
2 - **) Echivalenţa în Euro sau într-o altă valută convertibilă prin BNR, a valorii determinate în Lei se va efectua  pe baza cursului oficial de 
schimb publicat de BNR, valabil pentru data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul nr. 28  

 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFIDENTIALITATEA OFERTEI DEPUSE 
 

 
          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 
 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria 
răspundere că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................... (se menţionează procedura), 
având ca obiect .................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. 
(zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă elaborata in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari postate in SEAP, atasate 
anuntului/invitatiei de participare; 
   
2. Subsemnatul declar că: 
 
    |_|  informatiile cuprinse in propunerea tehnica considerate a fi confidentiale sau clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuala, sunt urmatoarele: 
................................................... 
........................................................ 
    |_| informatiile cuprinse in propunerea financiara considerate a fi confidentiale sau clasificate sau protejate de un drept 
de proprietate intelectuala, sunt urmatoarele: 
................................................; 
................................................ 
 
   Se bifează opţiunea corespunzătoare si se completeaza cu informatiile (daca este cazul). 
 
 
 
 
Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile 
legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii 
sunt confidentiale, clasificate, sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 
 
 
 
 
 

Operator economic,/Asocierea 
..................... 

(semnătura autorizată si stampila ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Formularul nr. 29  

 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND TRANSFERUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA  
ASUPRA INTREGULUI PROIECT 

 
          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 
 
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria 
răspundere că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................... (se menţionează procedura), 
având ca obiect .................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. 
(zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă elaborata in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari postate in SEAP, atasate 
anuntului/invitatiei de participare; 
   
 
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere că in cazul in care voi fi declarat castigator, in conformitate cu prevederile Art. 
155 alin. (3) din Legea 98/2016, la data semnarii contractului de proiectare, voi prezenta o declaratie notariala in forma 
autentica, prin care voi transfera toate drepturile de proprietate intelectuala asupra intregului proiect, catre Autoritatea 
contractanta (..........................), incepand cu data predarii intregii documentatii tehnico-economica si semnarea procesului 
verbal de receptie a proiectarii, in baza contractului de servicii de proiectare. 
 
 
3. 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 _____/_____/_____ 
 
 
 

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumirea/numele ofertantului) 
 
 

Operator economic,/Asocierea 
..................... 

(semnătura autorizată si stampila ) 

 

 

NOTĂ: 
Prezenta declaratie va fi obligatoriu data atat de catre ofertant, cat si de catre fiecare dintre cei cei care vor participa la procedura de 
achizitie (asociati/subcontractanti - dupa caz). 
Neprezentarea acestei Declaratii pe proprie raspundere in cadrul Propunerii tehnice, atrage dupa sine respingerea ofertei ca si 
NECONFORMA. 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 30 

 

Ofertant     

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

(denumirea/numele) 

 

ORGANIZAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

 

Ofertantul va ilustra si detalia intreg ansamblul de activitati (coordonate si controlate cu date de intrare si date de iesire), 
întreprinse pentru fiecare obiect a contractului (Construire depou autobuze, Semnalizare statii autobuze, Trotuare si piste de 
biciclete, Sistem de Bike Sharing, Sistem de managemnt al traficului, Reabilitarea infrastructurii de transport si Spatii verzi), 
conform cerintelor specificate si care includ toate constrângerile referitoare la timp, costuri si resurse. 

Ofertantul va demonstra ca oferta sa in ceea ce priveste proiectarea este adecvata cerintelor tehnice si economice din 
Documentatia de atribuire, prin detalierea etapelor de proiectare si va furniza cel putin urmartoarele informatii minime: 

1.   Planificarea proiectarii si interfetelor organizatorice si tehnice 

2.   Elementele de intrare a proiectarii 

3.   Elementele de iesire a proiectarii 

4.   Analiza, verificarea si validarea proiectarii 

5.   Controlul modificarilor in proiectare 

6.   Monitorizarea procesului de executie a lucrarilor in baza proiectului 

7.   Arhivarea documentatiei tehnice 

Se vor lua în considerare toate elementele de intrare si iesire ale proiectarii si obligatiile rezultate din reglementarile legale, 
aplicabile în cadrul proiectului, inclusiv considerentele privind protectia muncii si paza contra incendiilor, chiar daca acestea 
nu sunt explicitate clar în documentele care precizeaza elementele de intrare. 

Se va prezenta detaliat structura si continutul cadru al proiectului cat si grila de analiza a conformitatii proiectului tehnic; 

 

 

 

 

 

Ofertant/ Lider asociere, 

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

(semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 31 

Ofertant     

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

(denumirea/numele) 

 

CARACTERISTICI TEHNICE ALE OFERTEI PRIVIND PROIECTAREA DE LUCRARI 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

Ofertantul va demonstra ca toate etapele propuse in oferta sa, sunt corelate cu Graficele de proiectare, cu bugetul propus 
pentru indeplinirea contractului, cu respectarea cerintelor Caietelor de sarcini si va prezenta in scris cel putin urmartoarele 
informatii minime: 

1. Se va prezenta Fluxul tehnologic de proiectare pentru realizarea tuturor obiectelor contractului, etapelor de proiectare, 
care va cuprinde date explicite si corelate cu marimile fizice si valorice de proiectare propuse in Graficele Gantt si in 
Drumurile critice. Graficele vor fi intocmite utilizand un program de calcul electronic specific, de tip PRIMAVERA sau 
MICROSOFT PROJECT sau SIMILAR. 

2. Se vor prezenta Graficele Gantt corelat obligatoriu cu Drumurile critice de proiectare (cu si fara rezerva de timp pentru 
fiecare obiect a contractului: Construire depou autobuze, Semnalizare statii autobuze, Trotuare si piste de biciclete, Sistem 
de Bike Sharing, Sistem de managemnt al traficului, Reabilitarea infrastructurii de transport si Spatii verzi), cu detalierea 
resurselor folosite la procesul de lucru si care va contine cel putin:  

a. Lista de activitati pe toate categoriile si subcategoriile de proiectare; 

b. Durata de realizare (ore/zile/saptamani) a fiecarei categorii si subcategorii de servicii in parte;  

c. Momentele de inceput/finalizare, a fiecarei categorii si subcategorii de servicii in parte; 

d. Echipamentele si resursele alocate fiecarei activitati si subactivitati in termenul de realizare propus; 

3. Se vor prezenta Graficele de retea pentru proiectare, privind programarea si organizarea serviciilor prin utilizarea metodei 
MPM (Metro Potential Method), pentru toate obiectele contractului; 

4. Ofertantul va demonstra ca toate caracteristicile propuse, sunt adecvate pentru obtinerea nivelurilor minime functionale si 
parametrilor de calitate si volum, specificate in cerintele achizitorului (stabilite in cadrul Fisei de date a achizitiei, SF, DALI si 
Caietelor de sarcini), prin prezentarea si detalierea prin text descriptiv a urmatoarelor cerinte: 

a)  O descriere generala pentru categoriile si subcategoriile proiectului. 

b) O descriere detaliata a constructiilor care se vor proiecta pentru realizarea investitiei. 

c) Abordarea detaliata a tuturor testelor, incercarilor si controalelor de calitate, pentru intreg procesul de productie propus.  

d) O descriere in detaliu asupra utilajelor si echipamentelor tehnologice incluse in oferta si necesare finalizarii investitiei. 

5. Ofertantul va demonstra ca toate caracteristicile propuse, sunt adecvate pentru obtinerea nivelurilor minime functionale si 
parametrilor de calitate si volum, specificate in cerintele achizitorului (stabilite in cadrul Fisei de date a achizitiei, SF, DALI si 
Caietelor de sarcini), prin prezentarea si detalierea prin text descriptiv a urmatoarelor cerinte pentru  

6. Prezentarea Planului Calitatii (PC), aferent proiectarii lucrarilor pentru toate obiectele contractului. Planul Calitatii propus 
pentru serviciile de proiectare va contine inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calitatii. El va fi analizat 
de catre comisia de evaluare si expertii cooptati, in special in ceea ce priveste: Modul  de  prezentare, gradul de  detaliere, 
complexitatea si rigurozitatea descrierii Sistemului calitatii aplicat la principalele categorii de servicii, inclusiv listele 
cuprinzând Procedurile de sistem ale calitatii in conformitate cu cerintele si prevederile Legii 10/1995, Standardului ISO 
9001(sau echivalent) si Standardului ISO 10005; 

 

 

 

Ofertant/ Lider asociere, 

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

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 



Formular nr. 32 

 

Ofertant     

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

(denumirea/numele) 

 

 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea proiectarii, inclusiv descrieri detaliate pentru 
metodele de lucru pentru componentele majore ale serviciilor, prin prezentarea urmatoarelor documente: 

1. Memoriu tehnic în care se vor descrie toate metodele de lucru propuse pentru fiecare obiect a contractului (Construire 
depou autobuze, Semnalizare statii autobuze, Trotuare si piste de biciclete, Sistem de Bike Sharing, Sistem de managemnt 
al traficului, Reabilitarea infrastructurii de transport si Spatii verzi), si se va preciza modul în care sunt considerate conditiile 
existente si solutiile propuse pentru mentinerea activitatilor pe timpul si pe parcursul executiei lucrarilor. Se vor descrie 
metode de lucru adaptate la lucrari în zonele drumurilor nationale/judetene/comunale precum si la traversarea acestora, 
pentru a limita perturbarile în trafic.  

2. Prezentarea succesiva si detaliata a Procedurilor Tehnice de Executie (PTE pentru lucrari de constructii, lucrari de 
drumuri, piste de biciclisti si trotuare, lucrari edilitare si lucrari de spatii verzi), specifice si necesare acoperirii intregului flux 
tehnologic, propuse pentru proiectarea lucrărilor de constructii in concordanta si corespondenta cu cronologia si esalonarea 
lor (de la ordinul administrativ de incepere a serviciilor de proiectare, pana la predarea proiectului tehnic si asistenta tehnica, 
pana la cu semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor), cu respectarea obligatorie a gradului de 
acoperire a cerintelor de calitate in conformitate cu cerintele Fisei de date a achizitiei, Caietelor de sarcini, SF, DALI si 
Fluxului tehnologic de executie; 

Declaratiile de procedura vor urmari modul de îndeplinire a contractului prin referire la: 

• Numarul si categoriile de personal de conducere/supervizare, personal tehnic de specialitate si respectiv personal auxiliar 
calificat si necalificat care va fi angajat în realizarea serviciilor de proiectare si detalierea responsabilitatilor in cadrul 
contractului; 

• Detalii ale componentelor majore ale echipamentelor pe care contractantul intentioneaza sa le utilizeze la proiectare; 

• Detalii asupra metodelor de lucru ale contractantului pentru toate operatiunile; 

• Amplasamentele si dimensiunile pentru punctul de lucru al contractantului, birouri, ateliere de proiectare, etc. 

• Orice alte proceduri care garanteaza o buna realizare a serviciilor de proiectare a lucrarilor de constructii. 

 

 

Ofertant/ Lider asociere , 

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

(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 33 

 

Ofertant    

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

(denumirea/numele) 

 

 

PROGRAMUL PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

Ofertantul va prezenta un Program pentru proiectare care să ilustreze ordinea și derularea în timp a activităților pe care 
ofertantul propune să le îndeplinească pentru fiecare obiect a contractului (Construire depou autobuze, Semnalizare statii 
autobuze, Trotuare si piste de biciclete, Sistem de Bike Sharing, Sistem de managemnt al traficului, Reabilitarea 
infrastructurii de transport si Spatii verzi).;  

Nivelul de detaliere al programului trebuie să fie cel puțin la nivelul procedurilor operationale corelat cu toate componentele 
pe specialitati ale proiectului si pentru fiecare obiectiv al contractului; 

Acest program va contine detalierea fiecarei categorii si subcategorii de lucrari prin utilizarea de text descriptiv (care sa 
ilustreze succesiunea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea 
proiectarii si care sa detalieze activitatile relevante, datele, alocarile de resurse materiale si umane. 

Aceste etape vor fi corelate si sustinute de etapele si subetapele fizice stabilite in cadrul Graficelor Gantt depuse, cu toate 
intrarile planificate (ale executantului/partenerilor asocierii si subantreprenorilor declarati) si evidentiate de asemenea in 
termeni de activitati realizate: cantitati, timp si responsabilitati; 

Programul va prezenta, in mod special si urmatoarele informatii pentru proiectarea de lucrari de constructii: 

1. Modalitatile de stabilire a temei si a etapelor de proiectare; 

2. Activitatile de interfatare a serviciilor cu beneficiarul, autoritatile locale, detinatorii de utilitati, alti proiectanti si verificatori 
cat si modul de interoperabilitate cu acestia, in perioada de realizare a proiectarii; 

3. Secventierea si derularea in timp, privind finalizarea si predarea documentelor de proiectare catre beneficiar. 

4. Perioadele pentru examinarea documentelor Ofertantului de catre Beneficiar (Diriginte de santier). 
5. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru aprobarea tuturor permiselor, acordurilor si autorizatiilor necesare 
cat si perioada necesara pentru aprobarea si obtinerea acestora (ex. ISU, Mediu, Electrica, DSV, etc.). 

6. Perioadele pentru obtinerea autorizatiilor de construire inaintea executiei lucrarilor de constructie 

7. Detalierea categoriilor de servicii obligatorii privind asistenta din partea proiectantului, pe toata perioada de executie a 
lucrarilor;  

 

 

Ofertant/ Lider asociere, 

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

(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 34 

 

Ofertant     

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

RESURSE (PERSONAL SI INSTALATII/ECHIPAMENTE) PRIVIND PROIECTAREA 

 

          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

 

Ofertantul va prezenta in scris modalitatile de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii în vederea verificarii 
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în 
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente: 

1. Va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul de specialitate in proiectare, pe care 
ofertantul intentioneaza sa il utilizeze la proiectarea lucrarilor. 

- Organigrama va fi prezentata decompus in format WBS (Work Breakdown System) si va prezenta alocarea de sarcini a 
personalului de specialitate, rolurile si ierarhia organizationala a proiectului cat si liniile de comunicare dintre membrii echipei 
de specialitate (cu repartizarea lor in concordanta cu Graficul Gantt de proiectare); 

- Se va prezenta si o descriere detaliata cu numarul, nominalizarea, rolurile si responsabilitatilor personalului de specialitate 
pe categoriile stabilite de legislatia in domeniu cat si pentru fiecare obiect a contractului (Construire depou autobuze, 
Semnalizare statii autobuze, Trotuare si piste de biciclete, Sistem de Bike Sharing, Sistem de managemnt al traficului, 
Reabilitarea infrastructurii de transport si Spatii verzi).; 

- In conformitate cu prevederile Art. 29¹ din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcții, a prevederilor Art. 31*). din Legea nr. 10/1995 republicata si in vigoare de la data de 11.12.2015: 
,,Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi, prevăzuţi la Art. 6, au obligaţia să încheie 
asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică”. 

- Pentru Expertii cheie propusi, se vor depune in cadrul Propunerii tehnice, copii dupa politele de asigurare de raspundere 
civila profesionala nominale, cu valabilitate pe toata durata exercitării atribuțiilor din contract (pana la data semnarii 
Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor -PVRTL). Lipsa copiei dupa asigurarea de raspundere civila 
profesionala nominala, cu valabilitate pe toata durata exercitării atribuțiilor din contract (inclusiv pentru perioada de asistenta 
tehnica a proiectantului), duce la nepunctarea experientei similare a expertului cheie respectiv (adica acordarea de punctaj 
“0 puncte”). 

2. Va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar toate echipamentele, utilajele si mijloacele de 
transport, pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la proiectarea lucrarilor (cu repartizarea lor in concordanta cu 
Graficul Gantt de proiectare);  

 

NOTA: 

- În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activității de proiectare în cadrul 

asocierii, in asa mod incat să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale persoanelor și organizațiilor în cadrul asocierii, astfel cum 
acestea sunt solicitate în Caietele de sarcini. 

- În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți privind serviciile de proiectare, se va depune obligatoriu (pentru fiecare dintre 
ei) și abordarea pentru organizarea managementului subcontractanților, ținând cont obligatoriu de cerințele minime solicitate în Fisa de 
date a achizitiei si in Caietele de sarcini. 

 
 
 

Ofertant/ Lider asociere, 

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

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular nr. 35 
 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA CRITERIILOR GENERALE SI SPECIFICE ALE 
PROIECTARII TEHNICE 

 
           
          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

 
Subsemnatul ......................, reprezentant împuternicit al ............................... cu sediul in ...................... Tel/Fax: 

............................., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ORC: .................., CUI  ..........................., în calitatea de 

................. la procedura iniţiată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect ,,........................................” 
organizata de .................................................... la data de ………….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că in cadrul realizarii si depunerii 
documentelor de proiectare, vom respecta criteriile generale privind continutul PT si criteriile specifice privind aspectele 
calitative ale PT, conform prevederilor HG 907/2016 dupa cum urmeaza: 
      

I Criterii generale privind conţinutul PT 

1 PT va fi depus de către prestator (proiectant) în termenul asumat prin contract     

2 Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate     

3 Va contine memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia   

4 Va contine memorii tehnice pentru specialităţi, prezentate separat?     

5 Va contine caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?     

6 Va contine liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate?     

7 Va contine centralizator de costuri pe obiect de investiţie?     

8 Va contine centralizator de costuri pentru întreaga lucrare?     

9 Va contine graficul general de realizare a lucrării în cadrul documentaţiei     

10 Va contine ataşate referatele de verificare tehnica a PT     

11 Va contine expertiză tehnică sau avizul proiectantului iniţial     

12 Va contine si studiul geotehnic     

13 Va contine planuri generale privind amplasamentul (plan de încadrare în zonă, plan de situaţie) şi trasarea obiectelor 
de investiţie (planuri de trasare)     

14 Va contine planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile     

     

II Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT 

2.1 Partile scrise vor cuprinde foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele 
proiectantului, data elaborării proiectului     

2.2 Partile scrise vor conţine lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, şefului de proiect, 
colaboratorilor pe specialităţi     

3.1 Va există o corespondenţă între obiectele de investiţie din cadrul PT şi cele din SF/DALI (cu luarea în calcul a 
scenariului recomandat de către elaboratorul Studiului de fezabilitate/DALI;     

3.2 In cazul modificărilor de soluţie tehnică între SF/DALI şi PT, va există avizul ISC, aprobarea beneficiarului si 
aprobarea finantatorului    

4.1 Va contine memorii tehnice pentru specialităţile: arhitectura, rezistenţă, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie 
– după caz     

4.2 PT va fi depus verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi cf. ”Regulament de verificare si expertizare 
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 286/1995 ” (cu completarile si 
modificarile ulterioare valabile la data depunerii). Va avea ştampila şi semnătura verificatorului de proiect pe fiecare pagină, 
în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege    



4.3 Va cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de reţele, cai de acces 
provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicaţii     

5.1 Caietele de sarcini vor conţine breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor 

5.2 Caietele de sarcini vor descrie lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte 

5.3 Caietele de sarcini vor conţine instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, 
utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate  

5.4 Caietele de sarcini vor conţine instrucţiuni privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile    

5.5 Caietele de sarcini vor conţine planuri de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor si documentaţia privind 
postutilizarea construcţiilor, după caz     

6.1 Documentatia tehnico-economica va contine centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte    

6.2 Documentatia tehnico-economica va contine listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, 
inclusiv dotările – după caz     

7.1 Documentatia tehnico-economica va contine devizele pe obiect care vor fi realizate pe baza antemasuratorii conform 
Indicatoarelor de norme de deviz     

8.1 Valoarea totală a investiţiei din PT nu o va depasii pe cea previzionată în cadrul SF/DALI (Cap. 4 – Cheltuieli cu 
investiţia de baza din Devizul general)     

10.1 Documentatia tehnico-economica va contine rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare secţiune pentru 
care verificarea este obligatorie conform legii       

13.1 Va contine planuri topografice, de sistematizare verticala, planuri pentru construcţiile subterane – după caz  

14.1 Planşele vor fi numerotate/codificate, vor prezenta cartuş cu format  şi conţinut conform standardelor şi semnăturile 
proiectanţilor.     

14.2 Documentatia tehnico-economica va contine planşe pentru toate obiectele de investiţie, pentru toate specialităţile si 
acestea vor conţin detaliile de secţiuni transversale şi longitudinale     

14.3 Documentatia tehnico-economica va contine planşele de specialităţi si care vor fi corelate cu memoriile tehnice 
pentru specialităţi     

15.1 Vor fi obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul  

 
 

Ofertant/ Lider asociere , 

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

(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 36 
 

Operator economic     

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

(denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEANCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 164, 165 SI 167 DIN LEGEA 98/2016 
 
           
          Către ...................................................... 
          Procedura de atribuire: ........................................ 
          Nr. invitaţie / anunţ de participare: ……………………………… 

         Data limită pentru depunerea ofertei .............................................. 
 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic persoana juridică], în 
calitate de ofertant la procedura de ................................................................................................ pentru achiziția de 
............................................................................................................................, cod CPV ..................................., la data de 
............................., organizată de ......................................................, declar pe proprie răspundere că: 
 
1.  Nu ca am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele 
infractiuni asa cum sunt definite de art. 164 alin. (1) lit. a) – g) din Legea nr. 98/2016 si anume: constituirea unui grup 
infractional organizat, infractiuni de coruptie, infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de 
terorism, spalarea  banilor si frauda; 
2.  Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum 
aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  
3.   Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:  
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune 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 ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, 
al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la 
încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;  
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul 
verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție;  
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații 
confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență 
informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din 
procedura de atribuire.    
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației 
penale privind falsul în declarații. 

 
 
 

Ofertant/ Lider asociere , 

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

(semnatura autorizata) 

 
 


