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                                  CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII 

                                                                   nr. ....../..............2022 

 

Având ca temei legal: 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

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

publice cu modificările şi completările ulterioare S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE 

ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII  denumit în continuare “Contractul” 

 

Între 

............................cu sediul în................................, telefon/fax ..............................cod fiscal 4384150, 

cont trezoreria ...............……………………………., reprezentat prin .....................................în calitate 

de achizitor, pe de o parte 

şi 

................................................, cu sediul in ...................., str................... nr................., judet.................., 

cod postal .........................., telefon/fax ...................................., e-mail:.........................................., număr 

de înmatriculare la Registrul Comertului.................................., cod fiscal RO......................................, 

cont.................................................. deschis la ......................................................., reprezentată prin 

............................... – .............................., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte 

au convenit încheierea prezentului Contract, 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de DIRIGENȚIE DE ȘANTIER in 

vederea urmăririi execuției lucrarilor pentru obiectivul de investitii REABILITARE DJ105 - 

ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400 . 

1.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în 

conformitate cu prevedrile caietului de sarcini, document anexă la prezentul contract. 

2. DEFINIŢII  

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

“Părţile contractante” sunt achizitorul și prestator aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. 

„Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare în baza Contractului, precum şi succesorii legali 

ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul 

legislației achizițiilor. 

„Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, 

responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 

„Contract” - acordul de vointță cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în 

scris între unul sau mai mulți operatori economici, numit prestator și una ori mai multe autorități 

contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

sale asumate prin Contract; 

„Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract; 
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„Standard”- orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard 

european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare 

repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de 

proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate 

“ Specificaţii tehnice” - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii autorităţii contractante;( nu a fost numerotat ca sa se poata identifica eventuale trimiteri) 

„Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să 

fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una 

dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a 

raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi 

atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit 

prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 

„Asistenta tehnica” – inseamna asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei lucrarilor, 

reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract pe care trebuie să le 

indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala a acestora. 

 “ Subcontractant’ - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care 

executa/presteaza și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale 

construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata 

prestatorului/executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

“Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire 

necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-

interese); 

 “Obiectiv de investitii” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării 

unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură 

satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de 

investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie 

la construcţie existentă 

,,Diriginte de şantier” - persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea 

verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor; 

„Zi „- zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. PREŢUL CONTRACTULUI 

3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

contractantului de către autoritatea contractantă, este de ................ lei (fără TVA),  la care se adaugă 

TVA conform reglementărilor legale în vigoare la momentul emiterii facturii. 
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4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1  Contractul intra în vigoare la semnarea lui de către ambele parți. Pentru începerea prestării 

serviciilor de dirigenție se va emite ordin de începere. 

4.2  Durata de valabilitate a contractului de prestări servicii este de la data semnării acestuia de ambele 

parti si pana la semnarea de către beneficiar a procesului verbal de receptia finală a lucrării, respectiv 

eliberarea garantiei de buna executie. 

4.3- Durata de prestare a serviciilor de asistență tehnică de supraveghere a lucrărilor, dirigenție de 

șantier, ce fac obiectul prezentei proceduri este de 4 luni pentru perioada de executie plus 84 luni 

pentru perioada de garantie a lucrarilor, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor pâna la 

finalizarea lucrărilor si semnarea de catre Beneficiar a Procesului verbal de receptie finală.  

4.4. Contractul încetează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de părți, respectiv contractul nu 

va fi considerat terminat până la data eliberării garanției de bună execuție a contractului de servicii, 

după semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor 

 

5. APLICABILITATE SI INTERPRETĂRI 

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza 

valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si 

pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 

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

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

 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Documentele contractului cuprind: 

1.Prezentul contract de achizitie de servicii; 

și 

2. următoarele anexe: 

a) caietul de sarcini – inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, dacă este cazul; 

b) propunerea tehnică si propunerea financiară; inclusiv clarificarile din perioada de evaluare, daca este 

cazul 

c) garanția de bună execuție a contractului,  

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; 

e) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul; 

f) acord de asociere - dacă este cazul  

g) alte documente/formulare relevante, dacă este cazul. 

 

7. STANDARDE 

7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare. 
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8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 

8.1. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi 

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi 

nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un 

drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

 

9. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII 

9.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a contractului conform legii și 

prezentului contract pentru realizarea corespunzatoare a contractului. 

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul 

are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de 

achiziţie publică. 

(3) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a 

reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

(4) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea 

serviciilor, de catre acesta si remedierea/completarea documentatiei ori de cate ori a intervenit aceasta 

necesitate. 

(5) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, iar prestatorul nu este 

indreptatit la aceasta, cu 5 zile inainte de data de expirare a garantiei, prestatorul va prelungi 

valabilitatea garantiei de buna executie pana cand serviciile vor fi terminate asa cum au fost ele 

solicitate prin caietul de sarcini. 

9.2. (1) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului de servicii reprezintă 10% din valoarea 

contractului fără TVA, şi se va constitui (conform oferta)  astfel: 

a) in termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului va transmite Achizitorului un instrument 

de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări, care devine 

anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că 

plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei 

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, 

sau 

b) parţile vor conveni ca Garanţia de Bună Executie sa se constituie prin reţinere succesive din sumele 

datorate Prestatorului pentru facturi partiale. In acest caz Prestatorul are obligaţia de a deschide la 

Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma initială care se 

va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 

0,5% din Preţul Contractului fara tva. 

(2) În situaţia în care instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1), lit. a) nu acoperă toată perioada de 

valabilitate a Contractului, Prestatorul are obligaţia prelungirii acestuia cu 5 zile înainte de data de 

expirare. 

(3) Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conformitate cu prevederile art. 42 

din HG nr. 395/2016, alin3., lit.c), respectiv: autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui 

garanţia de bună execuţie aferentă serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, în termen de 14 

zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză. 

9.3. Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 
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(a) Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

prevazut la art. 9.1.(5), situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună 

Execuţie; 

(b) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului cât şi 

emitentului instrumentului de garantare precizând obligaţiile care nu au fost respectate, cât şi modul de 

calcul al prejudiciului. 

9.4.Achizitorul se obligă să elibereze garanţia de participare (daca este cazul) numai după ce prestatorul 

a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie 

10. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 

10.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa, in conditiile legislatiei romane serviciile, prevăzute în 

contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 

propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze execuţiei lucrărilor  obiectivului   de investiţii: 

“REABILITARE DJ105 - ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400”, să asigure resursele 

umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 

definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu propunerea 

sa. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 

cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3. În perioada de garanție a lucrărilor executate, dirigintele de șantier are obligația să prezinte doua 

rapoarte pe fiecare an de garantie a lucrarilor , un raport dupa verificarea lucrarilor intre 1 - 15 aprilie , 

respectiv dupa verificarea lucrarilor intre 15 septembrie - 1 octombrie , in care se vor mentiona 

observatiile privitoare la comportarea constructiei, precum si certificarea remedierii neconformităților 

de către Antreprenor, dacă e cazul. 

10.4.  În perioada de pregătire a executării lucrărilor, responsabilitățile dirigintelui de șantier 

sunt: 

▪ verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la 

încadrarea în termenul de valabilitate; 

▪ verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, 

avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 

▪ studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcţiilor; 

▪ verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor 

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora; 

▪ verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor; 

▪ verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de 

proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

▪ verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei; 
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▪ verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 

▪ verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare 

a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 

▪ preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le preda executantului, libere de orice sarcină; 

▪ participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper; 

▪ verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 

▪ verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.; 

▪ Verifică efectuarea platilor către I.S.C. a cotei de 0,5 % din valoarea fără TVA a lucrărilor în 

conformitate cu Art. 43 din Legea 10/1995 cu modificările ulterioare;  

 

10.5  În perioada execuției lucrărilor, responsabilitățile dirigintelui de șantier sunt: 

▪ urmărește realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

▪ verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv 

corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

▪ interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de 

conformitate sau agrement tehnic; 

▪ interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente 

tehnice la care avizul tehnic a expirat; 

▪ verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; 

▪ verifică respectarea „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea 

respectivă; 

▪ interzice executarea de lucrări de către personal necalificat; 

▪ participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

▪ efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele 

întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale 

de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

▪ asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 

▪ transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor 

la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; 

▪ informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii 

de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; 

▪ urmărește respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de 

proiectant/de organele abilitate; 

▪ verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul 

schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

▪ anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o 

perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a 

construcţiei, conform proiectului; 
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▪ anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea 

lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de 

timp friguros; 

▪ preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu 

toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

▪ dirigintele de santier   va avea responsabilitatea certificării lucrărilor executate de Antreprenor în 

cadrul contractului de lucrări, din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric.  

▪ decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători si 

ridicari topografice . Situațiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea 

lucrărilor în articolele de deviz anexa la contractul de lucrări şi vor fi certificare prin semnătură şi 

ştampilă de către Dirigintele de santier. 

▪ modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în 

Caietele de sarcini, sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi avizate de către  

Dirigintele de santier fiind efectuate in prezenta acestuia sau a dirigintelui/diriginților de şantier 

impreună cu reprezentantul Antreprenorului.  

▪ pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 

3 zile de la notificarea Antreprenorului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie 

calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. 

▪  dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi 

verificate din punct de vedere cantitativ și calitativ și va dispune refacerea lor ori de cate ori este 

cazul. 

▪ în cazul, în care se va constata că lucrările sunt necorespunzatoare, costurile implicate vor fi 

suportate de Antreprenor.  

 

10.6  La recepţia lucrărilor, responsabilitățile dirigintelui de șantier sunt: 

▪ asigură secretariatul Comisiei de recepție; în conformitate cu Hotărârea nr.343/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, 

▪ efectuarea inspecțiilor necesare la recepție, împreună cu reprezentanții Autorității Contractante și 

pregătirea Certificatelor de Recepție, Lista defectelor și a altor documente solicitate de condițiile 

contractului, asigurarea secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmirea 

actele de recepţie; 

▪ predă către Autoritatea Contractanta actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după 

efectuarea recepţiei finale. 

  Dirigintele de santier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu 

Antreprenorul, furnizorii, prestatorii de servicii, în derularea contractului de lucrări. 

10.7  În perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală (perioada de garanție)  

responsabilitățile dirigintelui de șantier sunt: 

1. După recepția la terminarea lucrărilor, dirigintele de șantier urmărește rezolvarea remedierilor 

2. Transmite notificări executantului cu privire la deficiențele care apar în perioada de garanție  

3. La recepția la finală va prezenta și preda Achizitorului Capitolul D din cartea tehnică 

4. În perioada de garanție a lucrărilor va intocmi anual rapoartele solicitate de achizitor conform 

caietului de sarcini 
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10.8. Alte obligații ale dirigintelui de șantier sunt: 

Dirigintele de santier   va avea responsabilitatea certificării lucrărilor executate de Antreprenor în 

cadrul contractului de lucrări, din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric.  

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători si ridicari 

topografice, daca este cazul. Situațiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea 

lucrărilor în articolele de deviz anexa la contractul de lucrări şi vor fi certificare prin semnătură şi 

ştampilă de către Dirigintele de santier. 

      Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în 

Caietele de sarcini, sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi avizate de către  Dirigintele 

de santier fiind efectuate in prezenta acestuia sau a dirigintelui/diriginților de şantier impreună cu 

reprezentantul Antreprenorului.  

Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 3 

zile de la notificarea Antreprenorului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a 

lucrărilor ce devin ascunse. 

       Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate 

din punct de vedere cantitativ și calitativ și va dispune refacerea lor ori de cate ori este cazul. 

  În cazul, în care se va constata că lucrările sunt necorespunzatoare, costurile implicate vor fi 

suportate de Antreprenor.  

Raportare. Întocmirea rapoartelor, documentelor ce urmează a fi elaborate/predate 

Beneficiarului ca rezultat al serviciilor de urmarire si verificare a lucrărilor de construcții.  

Executantul va furniza următoarele rapoarte obligatorii: 

  Raport Preliminar - Se va elabora un raport ce urmează a fi înaintat în termen de o lună după 

începutul execuției lucrarilor, raport ce va cuprinde verificarea și aprobarea proiectului Beneficiarului, 

planul de lucru, analiza generală a implementării contractului Antreprenorului, personalul propriu și 

programul de lucru, calendarul și activitățățile derulate în conformitate cu prevederile contractuale și 

cele asumate prin caietul de sarcini; 

 Raport Lunar al Progresului  înregistrat (va fi predat cel tarziu în data de 5 a lunii următoare),  

pe parcursul perioadei de construcţie, si se va intocmi conform cerintelor din caietul de sarcini. 

          Rapoarte pe perioada de garantie. Se vor elabora doua rapoarte pe fiecare an de garantie a 

lucrarilor , un raport dupa verificarea lucrarilor intre 1 - 15 aprilie , respectiv dupa verificarea lucrarilor 

intre 1 - 15 octombrie , in care se vor mentiona observatiile privitoare la comportarea constructiei, 

precum si certificarea remedierii neconformităților de către Antreprenor, dacă e cazul. 

          Raport final, trebuie să fie redactat la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului și transmis în 

maixim 7 zile de la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. El trebuie să descrie întreg procesul de 

implementare a proiectului conform cerințelor din caietul de sarcini. 

 

11. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 

11.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
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11.2. Achizitorul, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica, are obligatia de a se 

implica activ, prin reprezentantii sai, pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga 

durata a prestarii serviciilor care sunt in responsabilitatea beneficiarului si de care depind 

indeplinirea obligatiilor contractuale ale prestatorului. 

 

12. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini (dacă este cazul).  

12.2 -Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate 

cu prevederile din prezentul contract.  

 

13. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu art. 4.1. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a 

fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 

calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 

către prestator,îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 

oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un 

act adiţional.  

13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele prevazute, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 

asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  

13.5 -În cazul sistării contractului de execuție a obiectivului de investitii “REABILITARE DJ105 - 

ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400” se va sista si prezentul contract de prestare a 

serviciilor de dirigentie.  

13.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor și eliberarea garanției de bună execuție a contractului de servicii.  

 

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

14.1- Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator, în perioada de execuție a lucrarilor,  

pe baza rapoartelor lunare recepționate de catre acesta și în baza facturilor emise ulterior acceptării de 

către achizitor a rapoartelor respective. 
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Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face astfel : 

• 80 % din valoarea contractului  pe parcursul executiei , se va  face lunar  pe bază de rapoarte de 

activitate acceptate de beneficiar, in valori egale, cu valoarea calculata astfel: 

Vat x 80% : 4 luni  = valoare de plată lunara unde: 

Vat = valoare totala serviciilor de dirigente de santier 

       4 luni = perioada efectiva de executie  

 

• 10% din valoarea contractului , pe durata garantiei , suma ce va fi impartita in mod egal pe 

fiecare an de garanţie. Durata garantiei este 5 ani.  Suma anuală se va plăti in două transe , dupa 

fiecare raport predat/aprobat , respectiv raportul incheiat dupa verificarea lucrarilor intre 1 aprilie si 15 

aprilie si raportul incheiat dupa verificarea lucrarilor intre 15 septembrie si 1 octombrie și 

urmărirea/certificarea remedierii neconformităților de către Antreprenor, dacă e cazul. 

• 10% din valoarea contractului , după semnarea de catre beneficiar a Procesului verbal de 

receptie finala. 

 

14.2 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30  de zile de la data 

înregistrării facturii, însoţită de recepţia fără obiecţiuni a serviciilor prestate. 

 

15. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

15.1 - Pentru serviciile prestate in primele 12 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor, plăţile 

datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele prevăzute în ofertă. 

15.2 - In aceasta perioada, in conditiile art 164 din H.G. nr. 395/2016,  ajustarea pretului este posibila 

numai in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte 

administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale 

al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul 

contractului. Pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea 

costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Modificarea contractului va fi 

materializata prin act aditional in conditiile art 221 din Legea nr. 98/2016. 

 

16. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE 

16.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 

conditiile prevazute in legislatia achizitiile, prin act adițional la prezentul contract. 

 

17. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE 

17.1 - Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusivă, nu-şi îndeplineşte, 

total sau parţial, obligaţiile asumate şi la termenele stabilite în contract. 

17.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o  dobândă penalizatoare egală cu 1% 

pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dobândă aplicată la valoarea 
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contractului fără TVA, diminuată cu contravaloarea fără TVA a lucrărilor care au fost recepţionate de 

către achizitor fără obiecţiuni.  

17.3 - În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile emise de Prestator 

potrivit clauzei 14 atunci acesta din urmă are dreptul de a solicita ca penalităţi o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală de 1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor, penalităţi aplicate la valoarea fără TVA a plăţilor neefectuate.  

17.4 – Penalităţile datorate de părţi curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

prezentului contract. 

17.5 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul 

părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără orice altă 

formalitate prealabilă, precum şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile dreptului comun. 

 

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI 

18.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații : 

a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și 

legislației aplicabile; 

b) prin acordul părților consemnat în scris; 

c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile 

contractuale. 

18.2 În situația rezilierii, totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a 

obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în 

cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate. 

18.3. În situația in care executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea 

obiectului contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform 

dispozițiilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în 

cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract . 

18.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între 

părțile contractante. 

18.5. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 

18.6 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de 

la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția 

notificării Prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denuntarii. 

18.7 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului 

achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului 

comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în 

una dintre următoarele situații: 

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor ; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor 

care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție 

a Uniunii Europene; 

c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
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18.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte 

formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau 

cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale. 

18.9 Daunele interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția 

de bună execuție. Dacă valoarea daunelor interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, 

Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului. 

 

19. FORŢA MAJORĂ 

19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatãrii ei potrivit legii. 

19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării 

consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte pãrţi. 

19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, 

oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

20.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

20.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca 

disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

21. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

21.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

 

23. SUBCONTRACTAREA 

23.1. Subcontractarea 

23.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie 

furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizati in 

oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente 

prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, 

insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele 

de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi 

plătiți direct de către Achizitor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este 

cazul). 
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23.1.2. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a 

Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in 

conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice. 

23.1.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 

implementare a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind 

inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Prestator in vederea obtinerii acordului 

Achizitorului intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul 

inceperii activitatii de catre noii subcontractanti. 

23.1.4. In situatia prevazuta la art. 25.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada 

de implementare a contractului, in urmatoarele situatii: 

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca 

fiind realízate de subcontractanti; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce 

urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii 

acestora. 

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 

23.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii 

tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 

- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde  

obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 

subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul 

contractului; 

- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 

23.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie 

raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 

23.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita în condițiile legislatiei achizitiilor, 

iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii 

acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata sã introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in 

acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind 

cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata 

de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 

 

23.2 Plata directa catre subcontractanți 

23.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre 

subcontractantii daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale 

aplicabile privind achizitiile publice. 

23.2.2. In aplicarea prevederilor art. 23.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii 

lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii 

acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. 
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23.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia 

acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si 

subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza 

confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

23.2.4. In aplicarea prevederilor art. 23.2.1 Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea unui act 

aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare 

este cesionat Achizitorului. 

 

24. COMUNICĂRI 

24.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

24.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare de valoare juridică egală, din care două 

exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator. 

 

 

              Achizitor,                           Prestator, 

                             

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FORMULARE 

 

 

 

 

Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei 

şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi 

evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

OPIS  FORMULARE 

 

 

 

 

 

Formularul  1 – Scrisoare de înaintare 

Formularul  2 – Informaţii generale despre ofertant 

Formularul   3 – FORMULAR DE OFERTĂ  

Formular      4 – Scrisoare de garanție de bună execuție/Poliță emisă de societatea de asigurări 

Formularul  5 –  Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale și modul de constituire al garanției de 

bună execuție 

Formularul   6 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 

Formularul  7 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – 

(se va completa si de asociați sau subcontractanți dacă este cazul);  

Formularul  8 – Declarație privind respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

Formularul 9 – Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/ candidatului/       

grupului  de operatori economici  

Formularul 10–  Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordarii punctajului 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Formular 1 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

ACHIZIȚIEI DIRECTE pentru atribuirea contractului 

________________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi _________________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil cu adresa Autoritatii contractante și obiectul achiziției 

directe  conţinând, în original şi într-un număr de         -       copii: 

a) documentele de calificare; 

b)  propunerea tehnică și propunerea financiară; 

c) documentele care însoţesc oferta, după caz; 

d) mostre, schiţe, după caz. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.   

 

 

Data completării ___________            

Operator economic, 

                                  

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

(semnătura autorizată ) 

 

 

 



  

 

 

 

Formular  2 

 

Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

 
Informaţii  generale despre ofertant 

 

 

Denumirea/numele  
 

Codul fiscal 
 

Cont Trezorerie 
 

Adresa sediului central 
 

Telefon 
 

Fax: 
 

E-mail 
 

Cod postal 
 

Numele persoanelelor care 

vor semna contractul și 

funcția acestora 

 

 

 

 

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

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

                                                                                                                                     

(semnătura autorizată) 

 

 



  

 

Formular 3 

FORMULAR DE OFERTĂ  

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

 (denumire  ofertant) 

 

 

OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

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

     (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ............................................................................................... 

(denumirea)  

pentru suma de ....................................................................................lei,  platibilă după recepţia serviciilor, 

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)    

la care se adaugă TVA în valoare de ............................................................................................................ 

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să prestam serviciul solicitat. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 

în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

 

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

 



  

 

 

 

 

Formularul 4 

 

Autoritatea emitentă      

___________________ 

        (denumirea) 

 

 

 

Scrisoare de garanţie de bună execuţie/Poliţă emisă de societatea de asigurare 

 

 

 

Către ........................................................... 

(denumirea autorităţii contractante delegate şi adresa completa) 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publica ”................................................................” (denumirea 

contractului), încheiat între ......................, în calitate de contractant, şi ........................, în calitate de 

achizitor, ne obligam prin prezenta sa plătim în favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de 

..................., reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, orice suma cerută de acesta, 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 

ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat, 

 

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea 

achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă pana la data de ............................ 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau 

sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul 

nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie isi pierde valabilitatea. 

 

Parafată de Autoritatea emitenta ............ în ziua .......... luna .......... anul ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Formularul 5 

 

 Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale  

și modul de constituire al garanției de bună execuție 

 

 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................. (denumirea ofertantului), declar ca, în cazul 

în care vom fi declarati câstigători în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

având ca obiect ”.........................................................................................”,  la data de ............................., 

organizată de Judetul Brasov, ne vom îndeplini toate sarcinile astfel încat să aducem la îndeplinirea în 

bune condiții a contractului, însusindu-ne conținutul clauzelor obligatorii a acestuia. 

In cazul adjudecării, vom constituii garanția de bună execuție sub următoarea forma (se bifează 

modalitatea aleasă): 

 |_| virament bancar 

 |_|  instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o  

       societate de asigurări  

 |_| rețineri succesive din sumele datorate. 

 |_| depunere la caierie (numai în cazul în care valoarea garanției este mai mică de 5.000 lei) 

 

 

 

 

 

Data completării: ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată) 

 



  

 

 

 

 

Operator economic                                                                          Formular 6 

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

 (denumirea/numele) 

 

 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 

 

Titlul contractului: ” ............................................................................................. ” 

 

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

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

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

prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul/Ofertantul 

asociat/Subcontractantul/Terțul susținător (se alege cazul corespunzător și se înscrie numele) 

............................................................... nu se află în situaţiile de natură să determine apariţia conflictului 

de interese. 

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

98/2016, sunt următoarele: 

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

care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, 

terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 

ori subcontractanţi propuşi; 

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

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

de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 

susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

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

despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, 

direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie 

de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

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

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; prin 

acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, 

cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din 

totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 



  

 

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

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

se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

 Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează 

documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul 

aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt: 

Presedinte, Adrian-Ioan Veştea  

Vicepresedinte, Șerban Todorică- Constantin 

Vicepreşedinte, Szenner Zoltan-Huba 

Administrator Public, Gligoras Daniel 

Arhitect Șef, Ibănescu Adrian 

Director Ex DDJSP, Pascu Mihai 

Director Ex Ec., Agafitei Gabriela 

Director Ex Juridic, Crăciun Claudia 

Secretar General al Judetului, Dumbraveanu Maria 

Director Ex DAC, Papuc Andreea 

Director Exec. Dir. Management Proiecte, Toaso Imelda  

Director Exec.adj. Dir. Management Proiecte, Nechifor Moraru Petru 

Director Exec. Adj Juridic, Iuga Loredana  

Sef Serv Economic, Olteanu Viorica  

Sef Serviciu LIIDJ, Blaga Nicolae  

Sef Serv. GUDC, Liviu Tudor 

Sef Serviciu Juridic Contencios, Mone Mariana 

Sef Birou CAPS, Bortes Didona. 

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

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni modificări în 

prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție 

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

publică. 

 Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 “Falsul in Declarații” din Codulul 

Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori 

unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește 

pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 

 

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

 

Operator economic, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătură autorizată, ștampila) 

 

_____________________ 



  

 

Formular 7 
Operator economic                                                                     

 ____________________  

 

 

 (denumirea/numele) 

 

 

 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din  

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 

 

 

 

Subsemnatul(a).............................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-peroana juridică], în calitate de ofertant pentru achizitia de 

........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ...................... [se inserează data], organizată de 

................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie 

răspundere că nu mă aflu in niciuna din următoarele situatii prevăzute la art. 164, art.165, art 167 

pentru ofertanţi. 

 

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

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

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

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

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

                

 

Data completării 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Operator economic                                                                         Formular 8 

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

 (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA ART. 51  

din LEGEA NR. 98/2016 privind achizitiile publice 

 

 

 

Subsemnatul(ul)/a , _________________________ (nume si prenume în clar a persoanei 

autorizate), reprezentant legal/împuternicit al _____________________________ (denumirea 

ofertantului),  în clitate de ofertant la procedura de _____________, organizată la data de 

_______________ de către JUDEȚUL BRAȘOV  pentru atribuirea contractului 

“_____________________________________”, cod CPV ______________, declar pe propria raspundere 

ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor 

de muncă. 

 

Totodată, declar că  am luat la cunoștință despre reglementările obligatorii în domeniile mediului, 

social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia 

naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste 

domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică.  

 

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

referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor 

obligatii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 

potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .» 

 

 

 

 

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

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

                                                                                             (semnătură autorizată)                   

 

 

 

, 

 



  

 

 

   Formularul 9 

 

              Terţ susţinător 

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

              (denumirea)    

 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului  

referitor la capacitatea tehnica si profesionala 

 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... 

(denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/acordului-cadru de 

..................................................., pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica. 

 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea 

ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica si profesionala pe parcursul derulării contractului/acordului-

cadru, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea 

contractului/acordului cadru conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea 

ofertantului) prin contractul/acordul-cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea 

contractantă in cazul în care contractantul acordului cadru intampina dificultati in derularea contractului/ 

acordului cadru. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, 

reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin 

contractul/acordul cadru ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata 

prin prezentul anagajament.  

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de 

............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului /acordului cadru 

mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe 

parcursul derularii contractului/acordului cadru si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului 

angajament ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari 

orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului 

susţinător)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in 

conformitate cu articolul ce se va incheia intre ofertant si autoritatea contractanta. 

             Noi, .......................................(denumirea tertului sustinator), vom desfasura efectiv lucrarile supuse 

achizitiei, in conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2/Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si 

vom depune documente din care sa rezulte modul efectiv prin care vom asigura indeplinirea propriului angajament 

de sustinere, care se vor constitui anexe la prezentul angajament. 

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

propunerea financiara. 

 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din 

HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care dă 

dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin 

angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumirea 

ofertantului). 

    In cazul in care pe timpul derularii contractului/acordului-cadru va fi necesara interventia tertului sustinator, 

aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si executant. 



  

 

    Retragerea sustinerii de catre tertul sustinator duce la rezilierea contractului/acordului-cadru de plin drept, 

fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata, precum si de a pretinde plata de 

daune-interese, cu raspunderea pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii 

obligatiilor prevazute in angajament, prin actiune directa. 

 

Data completării,       

...........................     Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele 

transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii 

sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu 

Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.  

Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le 

mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului/acordului-

cadru, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin 

angajamentul ferm. 

 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire 

la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/drepturi/obligatii, vor redacta o 

intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina 

prevederilor prezentului angajament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară 

Terţ susţinător tehnic 

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

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

 

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

................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat la 

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

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

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

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

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul 

de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul 

propriu) 

 

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

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 

specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie/acordului-cadru) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

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

2._____________________________________________________ 

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

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

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Nr

. 

crt

. 

Obiect 

contract 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 

contract 

Procent 

îndeplinit 

de ofertant 

(%) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

.....        

 

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului/acordului-cadru, care poate fi 

de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului/acordului-cadru. 

 

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispozitie pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică/acordului cadru 

  

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

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

puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică/ acordului 

cadru, sau modul concret în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină 

dificultăti în implementarea contractului /acordului-cadru 



  

 

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

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

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

Operator economic, 
.................................. 
Nume și prenume 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

         Formular nr. 10 

 

Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordarii punctajului 

1.  Subsemnatul ______________________________ reprezentant al ________________, str. 

_______________________________,  în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului 

“_____________________________________”, cod CPV ______________,  organizată de către 

JUDEȚUL BRAȘOV,  mentionez ca  informatiile prezentate in cadrul prezentului Formular sunt 

necesare in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare privind Componenta 

tehnică.  

2.      Personalu propus de ofertant: 

    

Nr. 

crt. 

Calitatea 

expertului 

cheie  

Nume si 

prenume 

Denumire 

contract/proiect 

similar la care a 

participat - 

Numar 

înreg./dată 

Descrierea 

activitatilor 

relevante prestate 

in cadrul 

contractului/proiec

tului 

Dovada implicării în 

contractul/proiectul 

similar Recomandari din 

partea 

achizitoriului/autoritatii 

contractante/beneficiarului 

la care acesta a participat 

sau orice alte documente  

1. 
Diriginte 

șantier  

    

 

Notă: 

- Se va prezenta CV-ul pentru persoanele desemnate 

− Documentele solicitate pentru a demonstra Capacitatea profesională a personalului propus se vor 

prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” - semnate si stampilate de ofertant, în 

cadrul ofertei tehnice. 

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

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

                                                                                             (semnătură autorizată)                                               

 

 

 

 


