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1. FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

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

Denumire oficiala: INSTITUTUL ASTRONOMIC 

Adresa: STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4 

Localitate: BUCURESTI Cod postal:040557 Tara: România 

Punct(e) de contact: 

In atentia ing. Petre Paraschiv 

Telefon: 0213356892, 0213358010 

E-mail:astro@aira.astro.ro Fax: 0213373389 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):www.astro.ro 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.I 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 

Zile : 4 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

 

x Altele (precizati): instituție publică – cercetare fundamentală 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

□ Altele (precizati): ————— 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu X 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE PENTRU INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC 

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

COMUNA GENERAL BERTHELOT, SAT GENERAL BERTHELOT,  JUD. HUNEDOARA 

a) Lucrari                                  X B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □ 

Executare                                 X 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

Cumparare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

Categoria serviciilor 
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conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

cumparare 

O combinatie intre acestea            □ 

Locul principal de executare 

COMUNA GENERAL 

BERTHELOT Cod NUTS RO423 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 X 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) – NU E CAZUL 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE în vederea montării unei cupole astronomice; fundație cupolă, gard protecție, 

instalație antiefractie, racord energie electrică, conexiune internet pe fibră optică 

II.1.6) Clasificare CPV  

 Vocabular principal  

Obiect principal 45214630-5 Instalatii stiintifice   

Obiect(e) suplimentar(e) 45342 Montare de garduri 

45312200-9 Lucrari de instalare de sisteme de alarma 

antiefractie 

45312310-3 Lucrari de protectie impotriva fulgerelor 

45314300-4 Instalare de infrastructuri de cabluri 

45314320-0 Instalare de cabluri de retele informatice 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                da □ nu X 

 

II.1.8) Impartire in loturi                                                       da □ nu X 

- activitatea de coordonare ar afecta gestionarea respectivelor contracte de către autoritatea contractantă.  

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                  da □ nu X 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI  

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):  92.400,00   Moneda: _Lei_ 

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                       da □ nu X 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni: NU E CAZUL 

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul contractelor de 

concesiuni) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: □□ sau in zile: 40  (de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor)  
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II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu X 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

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

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da X         nu □ 

Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului de lucrari fara TVA 

 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Surse proprii 

__________________________________________________________________________________________________ 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz) 

NU E CAZUL 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu X 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 

sau al profesiei 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59, 

60,  164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016. 

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile  face dovada 

neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea următoarelor informații și documente:  

1. Declaratie privind neincadrarea ofertantului in situatiile de excludere prevazute de Art. 59 si 60 din 

Legea 98/2016.  

Persoanele fata de care se raporteaza ofertantul sunt:  

Director – Dan Alin Nedelcu;  

Director proiect – Octavian Bădescu 

Contabil Sef – Mirela Brai 

Responsabil achiziții-Petre Paraschiv 

 

2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese prevazute de 

Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 insotita de documente justificative: 

3. Certificat de atestare fiscala emis de ANAF  
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4. Certificat de atestare fiscal emis de autoritatea locala 

5. Certificate de cazier judiciar pentru operator economic si reprezentant/reprezentanti legali 

6. Certificat de cazier fiscal al operatorului economic 

7. Declaratia privind IMM. 

 

Documentele se prezinta de catre ofertant/subcontractanti/terti sustinatori. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Se vor prezenta documente care dovedesc inregistrarea si desfasurarea de activitati conform cu obiectul achizitiei – Certificat 

constatator emis de ONRC/Certificat de inregistrare. 

Dovada inregistrarii se prezinta de catre ofertant (individual/asociere), precum si de catre subcontractanti/terti sustinatori - 

daca sunt declarati in cadrul ofertei. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara – NU E CAZUL 

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

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 Modalitatea de indeplinire  

 

 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesională  

1. Resursele tehnice disponibilizate pt. indeplinirea 

contractului de lucrari  

2. Personalul de specialitate pentru verificarea calitatii 

lucrarilor 

3. Subcontractanți 

Modalitatea de indeplinire 

1. Formular 16 

2. Lista personal specialitate 

3. Formular 17, 18, 19 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii  

 

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

respectarii cerintelor mentionate  

 

 

Modalitatea de indeplinire 

 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu X 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         □ 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  □     On line  X 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile 

de atribuire ) 

 

Pretul cel mai scăzut   X 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 

______________NU E CAZUL_________________________________________________________________________ 
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IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nuX 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP - 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X     □     □     □     □ 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 60 

(de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:  

 

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie : 

a)  resurse (personal și instalații/echipamente)  

b) programul de execuție (diagrama Gantt) pe săptămâni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări (deviz), 

care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților 

pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special: 

 lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate, 

 secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților incluse în 

procesele de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare obiectului 

contractului; 

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

(jaloanele) în execuția contractului; 

2. Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv 

pentru organizarea de șantier.  

3. Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport; 

4. Declarația privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate.  

5. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul 

contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente. 

6. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniul muncii si securitatii muncii, a 

legislatiei de mediu pe parcursul executarii contractului de lucrari. 

 În cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.   

 

 Inspecția Muncii - site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui 

legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit. 

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

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități, întocmirea instrucțiunilor de întreținere și 

exploatare 

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după 

finalizarea lucrărilor 

- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor și echipamentelor necesare 

funcționarii obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini. 
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Propunerea financiară va conține 

1.  formularul de oferta 

2.  centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți  

 

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor : 

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv  

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte  

c) devizele ofertă;  

d) lista cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări  

e) fișele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice  

f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii, organizare de șantier.  

 

Atenție: Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare,  respectiv lipsa actului juridic de 

angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile. 

 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfășurată integral prin mijloace electronice operatorii 

economici au obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), conform Legii 

nr.98/2016.  

AC acceptă numai ofertele de pret depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-

licitatie.ro.  

 

Oferta va fi depusă sau trimisă cu confirmare de primire, la INSTITUTUL ASTRONOMIC, STR. CIȚITUL DE 

ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,  la Registratura (Program luni-vineri 8.00-16.00), într-un plic sigilat, 

pana cel tarziu pe 14.05.2018 ora 12:00, insotită de urmatoarele: 

1. Scrisoare de inaintare  

2. Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea cerintelor de calificare solicitate de A.C. prin 

Documentatia de atribuire. 

Documentele vor fi tiparite, numerotate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii 

autorizat/autorizati desemnat/desemnati sa angajeze ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. 

Se va anexa obligatoriu un opis cu documentele prezentate.  

In cazul documentelor emise de institutii/organisme abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie 

semnate si parafate conform prevederilor legale. 

 Propunerile tehnice,  propunerile financiare și documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte 

marcate „PROPUNEREA TEHNICA”, „PROPUNEREA FINANCIARA” și „DOCUMENTE CALIFICARE”, 

iar acestea la randul lor intr-un plic exterior. 

  Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 

1. denumirea si adresa ofertantului,  

2. adresa INSTITUTUL ASTRONOMIC, STR. CIȚITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI  

3. obiectul procedurii: “Lucrări de construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR 

ASTRONOMIC”  

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nuX 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu X 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ 

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila) 

Alte fonduri.                                    □ 

 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
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VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

Mod de desfasurare a achizitiei: 

I.        Autoritatea contractanta va publica in SEAP un Anunt publicitar prin care va solicita ofertantilor 

prezentarea pana cel tarziu 14.05.2018 ora 12:00,  la sediul A.C.  a ofertei, ce va contine: 

1. Adresa inaintare oferta insotita de Declaratie IMM - daca este cazul, Acord de asociere - daca este 

cazul.  

2. Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea cerintelor de calificare solicitate de A.C. prin 

Documentatia de atribuire 

3. Oferta tehnica continand:  

- Devize lucrari insotite de extrase resurse, intocmita  in baza documentatiei tehnice, a caietului de sarcini. 

- Grafic de executie, Contractul de lucrari - asumat de ofertant. 

- Declaratie privind respectarea legislatiei de mediu, in domeniul social si al relatiilor de munca conform 

prevederilor Art. 51 din Legea 98/2016.  

4.             Oferta financiara: Formular de oferta ,Centralizator financiar pe obiecte si pe categorii de lucrari.  

Oferta de pret va fi postata si in Catalogul electronic SEAP in termenul limita solicitat 14.05.2018 ora 12:00. 

5.           Documentele de calificare completate conform tabelului „Formulare” 

II. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului a cărui ofertă a avut cel mai mic pret și a fost 

conformă, prezentarea unor documente justificative, respectiv: 

1. Certificat de atestare fiscala emis de ANAF  

2. Certificat de atestare fiscal emis de autoritatea locala 

3. Certificate de cazier judiciar pentru operator economic si reprezentant/reprezentanti legali 

4. Certificat de cazier fiscal al operatorului economic 

Documentele - declaratie si documentele justificative se prezinta de catre ofertant precum si 

subcontractant/tert sustinatori - daca sunt declarati in cadrul ofertei. 
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2. FORMULARE 

pentru achiziţia directă de 

Lucrări  de constructie pentru INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC” 

Alte 

documente 

însoțitoare 

Formularul -  1  Scrisoare de înaintare a ofertei 

Formularul  - 2  Imputernicire 

Formularul  - 3  Formular de garantie de bună executie 

Formularul  - 4 Declaraţie privind constituirea garanţiei de bună execuţie 

Formularul  - 5 
Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Documente 

de calificare 

Formularul  - 6 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 

98/2016 

Formularul  - 7 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 

98/2016 

Formularul  - 8 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  

98/2016 

Formularul  - 9 
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la 

conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

Formularul - 10 
Declaraţie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificaţiile 

caietului de sarcini;  

Formularul - 11          Informaţii generale 

Formularul - 12 
Angajament privind susţinerea financiară a 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Formularul - 13 
Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională  a 

ofertantului/candidatului/ grupului de operatori economici 

Formularul - 14 
Declaratie privind experienta similara a ofertantului pentru lucrari 

similare in ultimii 3 ani 

Formularul – 15          Declaraţie privind lista lucrărilor executate în ultimii 3 ani 

Formularul - 16 Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

Formularul - 17         
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de 

subcontractanti si specializarea acestora 

Formularul - 18 Informaţii despre asociere 

Formularul - 19 Acord de asociere 

Formularul - 20  
Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare solicitate in 

documentatia de atribuire 

Documente  

însoțitoare - 

propunere 

financiară 

Formularul - 21  Formular de depunere a propunerii financiare 

Documente  

însoțitoare - 

propunere 

tehnică 

Formularul - 22 
Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de 

muncă şi de protecţia muncii  

Formularul - 23 Declaraţie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu 
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Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru 

demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a 

conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire 

 

 

Orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat numai în original de 

ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă 

persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi 

împuternicirea reprezentantului legal. 

 

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular 

solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori. 

 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de o terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  

în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau 

copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor 

declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost 

depuse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.  

 

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie 

conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană. 

 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să 

fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de 

confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.  
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FORMULARUL nr.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 procedurii de Achiziție Directă pentru atribuirea contractului “Lucrări de construcție pentru 

“INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC”, 

 

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  

transmitem alăturat urmatoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

______copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

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

 

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

 

Ofertant, 

 

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

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULARUL nr. 2 

 
OFERTANTUL 
……………………. 
(denumire/nume/adresa) 
 
 
 

 
 

ÎMPUTERNICIRE pentru LIDERUL ASOCIATIEI 
 
 
 
 

privind participarea la procedura de achiziţie pentru :  “Lucrări de construcție pentru 
“INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC” organizată de INSTITUTUL 
ASTRONOMIC, STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI. 

 
 Noi, ………………………………..............., în calitate de  lider al asociatiei al 
………………..……............................................................................ (denumire ofertant) 
împuternicim prin prezenta pe domnul/doamna .......................................………………………., care 
se legitimează cu …………….......................................................................…………. să participe la 
procedura de achiziţie prin Licitatie publica deschisa, organizată de instituţia dumneavoastră. 
 
 
 

OFERTANT 
 

…………………………………………. 
 

Semnături autorizate ale ofertantului, ştampilă 
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FORMULARUL nr. 3 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

 

FORMULAR DE GARANTIE DE BUNĂ EXECUTIE 

 

Denumirea Contractului:  “Lucrări de construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR 

ASTRONOMIC”  

Către: INSTITUTUL ASTRONOMIC, STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, 

BUCURESTI 

Am fost informaţi că (numele şi adresa Executantului) (numit în continuare ”Principal”)  este 

Executantul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de 

bună execuţie.  

La cererea Principalului, noi (numele si adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin 

prezenta în mod necondiţionat/condiţionat si irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea 

Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de 

_______________(„Valoarea garantată”, adică:_____________________) la primirea de către noi a 

cererii dumneavoastră scrise si a declaraţiei dumneavoastră scrise care să menţioneze următoarele: 

(a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , si  

(b) felul în care Principalul este în culpă.  

Orice cerere de plată si declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, 

care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si 

declaraţia autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si 

anume__________(adresa băncii emitente a garanţiei), la data sau înaintea datei de …………. (data 

de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrări), moment în care această garanţie va 

expira.  

Am fost informaţi că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului cu 28 de zile 

înaintea acestei date de expirare să prelungească valabilitatea acestei garanţii, dacă Raportul Final  nu 

a fost aprobat de către Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, potrivit prevederilor Contractului. Ne 

angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si 

a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând faptul că Raportul Final  nu a fost aprobat de către 

Autoritatea Contractanta/Beneficiaru, si că valabilitatea acestei garanţii nu a fost prelungită. 

 Această garanţie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind 

Garanţiile la Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internaţională de Comerţ, cu excepţia 

celor menţionate mai sus.  

Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna 

execuţie revine instanţelor judecătoreşti din Romania.  

 

Data ______________________ Semnătura (semnături) _________________________ [stampila 

organismului care furnizează garanţia] 
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FORMULARUL nr. 4 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CONSTITUIREA GARANŢIEI DE BUNĂ EXECUŢIE 

 

Titlul contractului: “Lucrări de construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR 

ASTRONOMIC”   

 

Subsemnatul (a) ………………….. (nume/prenume) reprezentant legal al ……………… (date de 

identificare Oferant), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului, declar pe 

proprie răspundere că în condiţiile în care oferta depusă va fi declarată câştigătoare, voi constitui 

garanţia de bună execuţie, în cuantum de 10% din preţul contractului fără TVA, 

 emisă în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări  - DA [ ] 

SAU 

 prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale   - DA [ ] 

 

se va bifa cu ”DA” variant acceptată de ofertant. 

 

 

Operator economic 

___________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

Data:________________ 
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FORMULARUL nr. 5 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE 

privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
 

I. Date de indentificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii 

___________________________________________________________________________ 

Adresa sediului social 

___________________________________________________________________________ 

Cod unic de înregistrare 

___________________________________________________________________________ 

Numele şi funcţia 

___________________________________________________________________________ 

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

 

II. Tipul întreprinderii 

III.  

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

 Întreprindere autonomă 

 Întreprindere parteneră 

 Întreprindere legată 

 

IV. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 

 

Exerciţiul financiar de referinţă2 

 

Numărul mediu anual 

de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală 

netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale 

(mii lei/mii Euro) 

   

   

Important: Precizaţi dacă  faţă de 

exerciţiul financiar anterior, datele financiare 

au înregistrat modificări care determină 

încadrarea întreprinderii într-o altă categorie 

(respectiv micro-întreprindere, întreprindere 

mică, mijlocie sau mare). 

 

 Nu 

 Da (în acest caz se va completa şi se 

va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 

financiar anterior) 

 

Subsemnatul__________________, declar pe proprie răspundere că datele din această 

declaraţie sunt conforme cu realitatea. 

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Data completării ............................ Ofertant, ........................................................ 

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampilă) 

Operator economic                FORMULARUL nr 6 

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

                                                           
1

 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006 
2

  Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu 

financiar raportate în situaţiile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
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      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din 

Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 

şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 

şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării                                 Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  
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     OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________       FORMULARUL nr. 7 

           (denumirea/numele 

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 

                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

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

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

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

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

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Operator economic                         FORMULARUL nr. 8 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 

 

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

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de “Lucrări de 

construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC” de către INSTITUTUL 

ASTRONOMIC, STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI, declar pe proprie 

răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 

nu a condus la o distorsionare a concurenței; 

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 

plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 

documentele justificative solicitate; 

i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 

informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 

selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 

pe care-l reprezint.  

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  
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Operator economic                         FORMULARUL nr. 9 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 

 

 

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

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 

candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 

candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de “Lucrări de 

construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC” de către INSTITUTUL 

ASTRONOMIC, STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI, declar pe proprie 

răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 

putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi 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;  

   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 din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea 

nr. 98/2016. 

 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume Funcţia deţinută în cadrul Institului Astronomic 

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200
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1 Dr. Dan Alin Nedelcu Director 

2 Dr. Octavian Bădescu  Director proiect 

3 Ec. Mirela Brai Contabil șef 

4 Ing Petre Paraschiv Responsabil achiziții 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
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FORMULARUL nr.10 

Operator Economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  

SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI 

 

 

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei 

autorizate)................,reprezentant împuternicit al...................(denumirea/numele 

ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din Caietul 

de Sarcini pentru “Lucrări de construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR 

ASTRONOMIC”. 

 

 

 

 

Data completării         Operator economic, 

.................................       (semnătură autorizată şi stampila) 

                         ..................................................... 
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FORMULARUL nr. 11 

Operator Economic 

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

(denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. 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) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

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

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

9. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani : 

 

Anul 

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 

2015  

 

 

2016  

 

 

2017  

 

 

Media anuală a cifrei 

de afaceri globală: 

 

 

 

10. Contul nr._____________________________________ deschis la banca_________________ 

11. Contul nr._____________________________________ deschis la TREZORERIA STATULUI. 

 

Operator economic 

(Semnătură autorizată) 
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Formular nr. 12 

 

Terţ susţinător financiar 

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

(denumirea) 

 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară  

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, INSTITUTUL ASTRONOMIC, STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, 

BUCURESTI 

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului “Lucrări de construcție pentru 

“INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC”, noi ....................... (denumirea terţului 

susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne 

obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru 

îndeplinirea integrală şi la termen a contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de 

achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

 Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 

au fost incluse în propunerea financiară. 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 

înţelegem să răspundem în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă, pentru neexecutarea 

oricărei obligaţii asumate de ..............(denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie 

publică şi pentru care ..............(denumirea ofertantului) a primit susţinerea financiară, în sumă de 

................. lei sau echivalent, reprezentând cuantumul cifrei medii anuale de afaceri globală pe 

anii 2015,2016,2017. Conform prezentului angajament, noi........................ (denumirea terţului 

susţinător financiar), înţelegem să renunţăm, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de 

diviziune sau discuţiune. 

 Noi........................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

renunţăm, definitiv şi irevocabil, la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 

autoritatea contractantă, cât şi faţă de ..............(denumirea ofertantului), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 

obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

 Noi........................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajament. 

 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 186 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă 

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

asumate prin angajamentul de susţinere financiară acordat ............................................................ 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 
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Formular nr. 13  

 

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnică şi profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către INSTITUTUL ASTRONOMIC, STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, 

BUCURESTI 

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului “Lucrări de construcție pentru 

“INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC”, noi ....................... (denumirea terţului 

susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător 

tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele 

tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a contractului conform 

ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 

autoritatea contractantă. 

 Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 

celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

 În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

..............(denumirea ofertantului), resursele tehnice şi/sau profesionale constând în 

................................. necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului 

de achiziţie publică. 

 Noi, ............................................ (terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă, pentru neexecutarea 

oricărei obligaţii asumate de ..............(denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie 

publică şi pentru care ..............(denumirea ofertantului) a primit susţinerea tehnică şi profesională 

conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 

beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

 Noi........................ (terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 

renunţăm, definitiv şi irevocabil, la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 

autoritatea contractantă, cât şi faţă de ..............(denumirea ofertantului), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 

obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

 Noi........................ (terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajament. 

 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 190 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă 

dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor 

obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 

............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici). 

Data completării,      Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 
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Anexa Formular nr. 13 

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 

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

(denumirea) 

Declaraţie 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea 

terţului susţinător tehnic şi profesional) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei 

de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, instalaţiile, 

echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie “Lucrări de construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR 

ASTRONOMIC” sunt reale. 

 Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de 

necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect 

“Lucrări de construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC” .  

Lista privind logistica, instalaţiile, echipamentele tehnice aflate în dotare şi care urmează a fi efectiv 

folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie3 

     

     

 

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

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

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

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai INSTITUTULUI ASTRONOMIC, STR. 

CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI cu privire la orice aspect tehnic şi 

financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este anexă la ”Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 

profesională oferită .......................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 

operatori economici). 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 

ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 

  

Data completării,      Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 
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FORMULARUL nr. 14 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

DECLARAŢIE privind experienţa similară 

a ofertantului pentru lucrări similare în ultimii 3 ani 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: _______________ 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:________________________________ 

Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________________ 

Ţara: ________________________ 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

.. □. contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)  

...□contractant asociat  

...□ subcontractant 

 

5. Valoarea lucrărilor executate 

de către ofertant în calitate de 

asociat/subcontractant  

exprimată în moneda în care  

s-a încheiat contractul 

a) iniţială (la data semnării 

contractului): 

... 

b) finală (la data finalizării 

contractului):. 

... 

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

____. 

7. Gama de lucrări executate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 

ofertantul îşi susţine experienţa similară: _________________________________________. 

Anexăm alăturat, în forma solicitată de autoritatea contractantă: 

- Certificari de buna executie (Respectivele certificări/procese verbale de recepţie vor indica 

beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, 

perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizarea dacă au fost efectuate în conformitate cu 

normele profesionale în domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit) înţelegând că lipsa/ 

neprezentarea oricărui document solicitat, dă dreptul autorităţii contractante de a considera oferta 

depusă de noi inacceptabilă. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

 

Data completării,      Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, ce vor fi confirmate, la cererea comisiei de 

evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de 

reprezentantul său legal. 

4. Valoarea contractului exprimată în moneda în care  

s-a încheiat contractul 

a) iniţială (la data semnării 

contractului): 

... 

b) finală (la data finalizării 

contractului):. 

... 
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FORMULARUL nr. 15 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

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

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

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

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

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

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai INSTITUTULUUI ASTRONOMIC, 

STR. CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI cu privire la orice aspect tehnic şi 

financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................... (se precizează data expirării 

perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

         

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN ÎNSCRISURI” 

din NOUL COD PENAL. 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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Anexă la FORMULARUL nr. 15 

 

Lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani 

 

Denumirea 

Contractului 

/ 

localizarea 

lucrarilor 

Valoarea totala 

a lucrarilor 

pentru care 

Contractantul a 

fost responsabil 

Perioada 

de 

contract 

Data de 

incepere 

Procentul de 

lucrari 

finalizat 

Autoritatea 

Contractanta 

(date de 

contact) 

Contractant 

Principal 

(P) sau 

Subcontractor 

(S) 

Receptia 

finala 

emisa 

- Da 

(anexat) 

- Inca nu 

(contracte 

in derulare) 

-Nu  

        

        

        

        

 

 

In cazul asocierii datele de mai sus trebuie sa identifice fiecare asociat care a participat in fiecare 

proiect/lucrare. 

 

 

 

Data completarii .......................  

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 



 

FORMULARUL nr. 16 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE 

CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

 

 

 

 

 

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

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

în tabelul anexat sunt reale. 

 

 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

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

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

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai INSTITUTULUI ASTRONOMIC, STR. 

CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 

în legatură cu activitatea noastra. 

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

               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei) 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 

ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 

 

                  

        Operator economic, 

                                       

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

                                                                              

                            (semnatura autorizată) 
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Anexa la Formularul nr. 16 

 

 

 

LISTA 

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

(se vor evidenţia cel puţin echipamentele/utilajele solicitate în caietul de sarcini) 

 

 

 

 

Nr.crt. Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate Forma de deţinere 

Proprietate În chirie 

1.      

2.      

 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 

ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 

      

  

                   

   Operator economic, 

                                        

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

                                                                               

                       (semnatura autorizată ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc. acesta 

va prezenta un contract/precontract de inchiriere sau un angajament de punere la dispozitie.  
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FORMULARUL nr. 17 

 

 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

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

 

 

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....................................................,  

                                                      (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)  

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in 

tabelul anexat sunt reale.  

 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor 

si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din 

prezenta declaratie.  

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai INSTITUTULUI ASTRONOMIC, STR. 

CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 

legatura cu activitatea noastra.  

 Prezenta declaratie este valabila pana la data de ……………………………. (se precizeaza data 

expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 

ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată) 
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Anexă la Formularul nr.17 

 

 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

subcontractant 

Partea/partile din contract 

ce urmeaza a fi 

subcontractante 

Procentul aferent părţilor 

din contract ce urmează a 

fi subcontractate 

(%) 

Acord subcontractor cu 

specimen de semnatura 

şi ştampilă 

     

     

     

 

 

 Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN 

ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL. 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 
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FORMULARUL nr. 18 

 

 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

INFORMAŢII DESPRE ASOCIERE 

 

 

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

 

 

 Subsemnatul,……………………(nume, prenume),  reprezentant imputernicit 

al...................................................., (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) , în 

calitate de ofertant la procedura de cerere de ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informaţiile de mai 

jos sunt reale.  

Denumirea liderului ……………………. 

 

Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul 

Adresa sediului …………………………………. 

Telefon ……….. Fax …………. E-mail ………….. 

 

Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere 

a) ………………… 

b) …………………… 

c) ………………. 

      Etc.……………….. 

 

 

 

 

 

 

Operator economic,       Data completării: 

___________________       __________________ 

(semnătură autorizată şi ştampilă) 
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FORMULARUL nr. 19 

 Operator Economic  

_____________________  

(denumirea/numele)  

 

ACORD DE ASOCIERE 

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

nr…………/………………….. 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016. 

    

CAPITOLUL I - PĂRŢILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între: 

SC ……………..,, cu sediul în ………………, telefon/fax  ………….., înmatriculată la Registrul 

Comerţului din ………….. sub nr. ………………, cod unic de  înregistrare…………., cont …………….. 

deschis la …………………., reprezentată prin ......................, avînd funcţia de ........................., în calitate 

de asociat - LIDER DE ASOCIERE 

şi  

SC ……………..,, cu sediul în ………………, telefon/fax  ………….., înmatriculată la Registrul 

Comerţului din ………….. sub nr. ………………, cod unic de  înregistrare…………., cont …………….. 

deschis la …………………., reprezentată prin ......................, avînd funcţia de ........................., în calitate 

de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI  

Art. 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de INSTITUTUL ASTRONOMIC, STR. 

CUTITUL DE ARGINT NR. 5, SECTOR 4, BUCURESTI, pentru atribuirea contractului  de “Lucrări de 

construcție pentru INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC”   

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

Art. 2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

Art. 2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 

efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

CAPITOLUL III - DURATA ACORDULUI  

Art. 3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 

de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 

asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie), respectiv până la stingerea tuturor datoriilor 

legate de acesta.. 
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CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

Art.  4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 

ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 

acord.  

Art. 4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru a primi 

instrucţiunile în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

Art. 4.3 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 

contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

Art. 5 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6 Execuţia întregului contract, inclusiv plata, va fi făcută exclusiv cu asociatul desemnat ca lider. 

Art. 7 Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile 

şi responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

Art. 8 ......................................... va suporta chltuielile de contractare (garanţia de participare, garanţia de 

bună execuţie, etc), aferente obiectivului menţionat la art. 2. 

Art. 9 Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 10 Asociaţii convin ca în cazul în care unul dintre membrii asocierii este supus procedurii de 

insolvenţă/dizolvare/ administrare judiciară sau este sub controlul altei autorităţi, ceilalţi membri ai 

Asocierii vor prelua toate sarcicine şi obligaţiile acestuia în cadrul prezentului Contract. 

Art. 11 Niciuna dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să 

greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cât şi a Beneficiarului. 

Art. 12 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art............ De comun acord, asociaţii pot 

stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

Art. 13 Eventualele litigii intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare 

vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

Art. 14 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor, 

cu  prevederile contractului ce se va încheia între ................ (liderul de asociere) şi Beneficiar. 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

Liderul asociatiei: 

_____________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________Notă!: Prezentul acord de asociere conţine clauze obigatorii şi se va completa în 

funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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FORMULARUL nr.20 

 

DECLARATIE 

privind indeplinirea cerintelor de calificare solicitate in  

documentatia de atribuire 
 

Subsemnatul(a)......................................(numele si prenumele in 

clar)................................................................., reprezentant imputernicit al (denumirea, numele 

operatorului economic)......................., in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se 

mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect “Lucrări de 

construcție pentru INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC”  organizata de Institutul 

Astronomic la data de ............................... (zi/luna/an), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 

aplicate faptei de fals in declaratii prevazuta de Codul Penal, ca indeplinesc toate cerintele de calificare 

astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire si mentionate in anexa la prezenta. 

Subsemnatul inteleg ca am obligatia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care 

probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primesc din partea autoritatii 

contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare si declar ca informatiile 

ce vor fi furnizate, privind modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte vor fi reale, complete si 

corecte in fiecare detaliu.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Institutului Astronomic cu privire la orice 

aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Reprezentantul imputernicit al operatorului economic, 

                                                             ........... 
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FORMULARUL nr. 21 

Operator economic 

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

(denumirea) 

FORMULAR DE 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 menţionată, să furnizăm  

“Lucrări de construcție pentru “INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC”  pentru suma de 

.................................................... platibilă după recepţia lucrărilor, (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 prestăm lucrările în 

maximum 40 de zile de la semnarea contractului. 

 

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. 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. 

 

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

Data _____/_____/_____ 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

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

                                                                                              

Nota: Acest Formular de ofertă include: 

- Anexa A la Formularul nr. 21 

- Formularul F1: Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; 

- Formularul F2: Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări pentru fiecare obiect în parte; 

- Formularul F3: Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrări 

- Formularul C6:LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale;  

- Formularul C7: LISTA cuprinzând consumurile cu mana de lucru;  

- Formularul C8: LISTA cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii; 

- Formularul C9: LISTA cuprinzând consumurile privind transporturile, 
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Anexa A la Formularul nr. 21 

 

1.  Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din 

preţul total ofertat) 

 

2.  Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma.............. şi este 

în cuantum de: ................ 

Forma de constituire a garanţiei de bună execuţie nu va putea fi 

modificată pe toată perioada derulării contractului, respectiv până la 

recepţia finală a lucrărilor. 

 

3.  Perioada de garanţie a lucrarilor executate pentru acoperiş este........ Nu e cazul 

4.  Perioada de garanţie a lucrarilor de consolidare şi arhitectură 

executate este........ 

 

5.  Termenul de execuţie al lucrărilor este de 30 de zile de la primirea 

ordinului de începere a lucrărilor 

 

6.  Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data 

primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii 

execuţiei) 

 

7.  Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul 

de zile calendaristice de la data semnării contractului) 

 

8.  În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute 

în contract, are obligaţia de a plăti achizitorului daune interese egale 

cu dobânda legală penalizatoare calculată conform reglementărilor 

legale în vigoare la data la care se naşte obligaţia de plată a dobânzii. 

 

9.  Dobânda legală penalizatoare se calculează asupra echivalentului în 

bani a lucrărilor neexecutate, de la data la care executantul este în 

întârziere faţă de termenul prevăzut pentru execuţia lucrării şi până la 

data finalizării lucrărilor ce nu au fost executate. 

 

10.  Limita minimă a asigurărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

11.  Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)  

12.  Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, 

avansuri ) 

 

 

Notă: prezenta Anexă se va completa în conformitate cu cerinţele din Fişa de date şi documentaţia tehnică. 

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

 

 

 

Operator economic, 

__________________________ 

(numele, semnătură autorizată) 
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Formularul F1 

Ofertant: 

……………  CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR/ Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 
(denumirea/numele)  

Nr. 

crt. 

Grupa de obiecte / 

denumirea obiectului 

Valoarea 

(exclusiv 

TVA) 

- lei - 

din 

care: 

C+M 

din care (după caz): 

Contractantul 

conducător 

(Liderul 

asociaţiei) 

Asociaţi Subcontractanţi 

Asociatul 1: 

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

Asociatul n: 

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

Subcontractantul 1: 

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

Subcontractantul n: 

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

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Amenajări pentru protectia mediului, 

inclusiv pentru refacerea cadrului natural 

după terminarea lucrărilor 

1.1 ............................. 

            

2. 
Investiţia (lucrarea de bază) 

2.1 Obiect 01 ........... 

            

3. Organizare de şantier              

Total valoare (exclusiv TVA) - lei -             

Taxa pe Valoarea Adăugată - lei -             

TOTAL (inclusiv TVA) - lei -             

Lucrarea se încadrează în grupa ................... (ofertantul precizează grupa IIA sau IIB, după caz)    

Proiectant,             Ofertant, 

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

                (semnătură autorizată)              (semnătură autorizată) 

                 L.S.             L.S. 

 

PRECIZARE:  

Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de 

lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.  
1) Reprezintă partea din contract, calculată ca o cotă procentuală din preţul total, care urmează să fie îndeplinită de persoanele juridice române. 
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Formularul F2 
 

Ofertant: 
…………………….  

(denumirea/numele)  

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRĂRI 

Nr. 
crt. 

Categoria de lucrări 

Valoarea 

(exclusiv 
TVA) 

lei 

din care (după caz): 

Contractantul 
conducător 

(Liderul 
asociaţiei) 

Asociaţi Subcontractanţi 

Asociatul 1: 

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

Asociatul n: 
................ 

Subcontractantul 1:  

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

Subcontractantul n: 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. Lucrări de construcţii       

1.        

2.        

...        

n        

Total valoare (exclusiv TVA) - lei -       

Taxa pe Valoarea Adăugată lei       

TOTAL (inclusiv TVA) - lei -       

  Proiectant,             Ofertant, 

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

      (semnătură autorizată)          (semnătură autorizată) 

    L.S.             L.S. 

PRECIZARE:  
1. Proiectantul va răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări 
are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 
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Formularul C6 

Ofertant: 
…………………….  
(denumirea/numele)  

LISTA 

cuprinzând consumurile de resurse materiale 1) 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei materiale U. M. 
Consumurile 
cuprinse în 

ofertă 

Preţul unitar 
(exclusiv TVA) 

- lei - 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

- lei - 
(col.3 x col.4) 

Furnizorul 
Greutatea 

(tone) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. ..................................... ........... ................... ................... ................... ............. ............. 
2. ..................................... ........... ................... ................... ................... ............. ............. 
3. ..................................... ........... ................... ................... ................... ............. ............. 
... ..................................... ........... ................... ................... ................... ............. ............. 

TOTAL Σ M: lei:  

 
 

Ofertant, 

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

(semnătura autorizată) 

------------------------------- 
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Formularul C7 

Ofertant: 
…………………….  
(denumirea/numele)  

LISTA 

cuprinzând consumurile cu mâna de lucru 1) 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea meseriei 

Consumurile 
(om/ore) 

cu manopera 
directă 

Tariful mediu 
- lei/oră - 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

- lei - 
(col.2 x col.3) 

Procentul 2) 

0 1 2 3 4 5 

1. 
.................................... ............... ............... ............... ............... 

2. 
.................................... ............... ............... ............... ............... 

3. 
.................................... ............... ............... ............... ............... 

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

TOTAL Σ m: ............... ............... lei: .................. ............... 

   Lucrarea se încadrează în grupa …………………. (se precizează grupa IIA sau IIB, după caz) 

Ofertant, 

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

(semnătura autorizată) 

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

1) Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mâna de lucru necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, 

grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul realizat. 

2) Reprezintă remuneraţia aferentă mânii de lucru formate din cetăţeni români, calculată ca o cotă procentuală din valoarea totală a consumurilor cu mâna de lucru. 
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Formularul C8 

Ofertant: 
…………………….  
(denumirea/numele)  

 

 

LISTA 

cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1) 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea utilajului de 
construcţii 

Consumurile 
- ore de funcţionare - 

Tariful orar 
- lei/oră de 

funcţionare - 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

- lei - 
(col.2 x col.3) 

0 1 2 3 4 

1. 
...................................... ............... ............... ............... 

2. 
...................................... ............... ............... ............... 

3. 
...................................... ............... ............... ............... 

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

TOTAL Σ m: ............... ............... lei: .................. 

Ofertant, 

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

(semnătura autorizată) 

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

1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore de funcţionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a 

prezenta listele cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrări.
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Formularul C9 

Ofertant: 

…………………….  
(denumirea/numele)  

LISTA 

cuprinzând consumurile privind transporturile 1) 

Nr. 
crt. 

Tipul de transport 

Elemente rezultate din analiza 
lucrărilor ce urmează să fie 

executate 
Tariful unitar 
- lei/t x km - 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

- lei - tone 
transportate 

km 
parcurşi 

ore de 
funcţionare 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

Transport auto (total), din care, pe 

categorii 

1.1 ....................................... 
1.2 ....................................... 

     

TOTAL Σ m:  lei: .................. 

Ofertant,  ............................ 

(semnătura autorizată) 

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

1) Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând 

consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrări. 

 

 

Ofertant: 
…………………….  

(denumirea/numele)  
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GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertant, 

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

(semnătura autorizată) 

Nr. 
crt. 

Grupa de obiecte/ 
denumirea obiectului 

U.M. Cantitate 
ziua 

1. 2. 3. … n 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. D.D.E.        

2. Organizare de şantier        

3. 

Obiect 01  
categoria de lucrări:  
..............................................  
..............................................  

       

4. 

Obiect 02  
categoria de lucrări:  
..............................................  
.............................................. 

       

… 

Obiect …  
categoria de lucrări:  
..............................................  
.............................................. 
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FORMULARUL nr.22 

    Operator economic 

………………….. 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR 

REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI DE PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

……………………………………….... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 

economic), declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, s-a ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la respectarea condiţiilor de muncă şi a normelor de protecţia muncii şi PSI ce se 

impun a fi respectate în execuţia lucrărilor. 

 

Subsemnatul  declar că ne angajăm faţă de autoritatea contractantă că, pe tot parcursul 

execuţiei contractului de lucrări,  vor fi respectate normele de protecţia muncii şi PSI în 

vigoare. 

 

 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. 

  

Data completării: ………………… 

 

Operator economic, 

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

 

(semnătură autorizată)  
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FORMULARUL nr. 23 

Operator economic 

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

(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA 

REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU 

 

 

 

Subsemnatul  ______________________________________ (nume şi prenume), 

reprezentant al _______________________________ (ofertant) declar pe propria răspundere 

că mă angajez să execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu 

reglementarile nationale de mediu si standardele UE in domeniu. 

 

 

Operator economic 

___________________ 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

Data:________________ 
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CONTRACT DE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE PENTRU INSTALAREA UNUI 

OBSERVATOR ASTRONOMIC 

Nr.           /  

 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

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

lucrări între: 

 

 INSTITUTUL ASTRONOMIC, cu sediul în STR. Cuțitul de argint, nr 5, sector 4, 

Bucureşti, telefon / fax 0213373389, cod fiscal 4183130, cont 

RO25TREZ23E530200710300X, deschis la Trezorerie sector 4, reprezentantă prin dr. Dan 

Alin Nedelcu, avînd funcţia de Director şi ec. Mirela Brai, având funcţia de contabil șef, în 

calitate de Achizitor, pe de o parte,   

şi 

 

  ................................., cu sediul în ........................................, telefon/fax 

.................................., număr de înmatriculare ………………….., CUI: RO 

………………….., cont .............................deschis la Trezoreria ......................., reprezentată 

prin  ..................., având funcţia de …………………., în calitate de Executant, pe de altă 

parte. 

 

Art. 1 În prezentul contract următorii termeni sunt definiţi şi vor fi interpretati astfel: 

a) contract  - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat 

între Academia Română în  calitate de achizitor si ...........................,  în calitate de 

executant; 

b)  achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în 

prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza 

contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale 

asumate prin contract; 

d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în 

Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică; 

e) amplasamentul lucrării -  locul în care executantul execută lucrarea; 

f) vicii-  defecte, lipsuri, neconformităţi, etc care pot fi sesizate de o persoană diligentă 

fără a fi nevoie de investigaţii de specialitate asupra lucrării în cauză; 

g) durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil 

între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie de la data 

intrării sale în vigoare şi până la epuizarea conventională sau legalăa oricărui efect pe 

care îl produce, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauze 

ale sale. 

h) durata de execuţie - intervalul de timp în care executantul execută operaţiunile pe care 

la presupune îndeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat în ofertă şi în 

contract, inclusiv operaţiunile preliminare şi finale previzibile şi imprevizibile, cu 

excepţia cazurilor de forţă majoră, începând cu data încheierii contractului sau după 

caz, a începerii prestaţiilor. 

i) oferta – documentaţia care cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
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j) propunere tehnică – document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de 

sarcini, stabilite de autoritatea contractantă: Academia Română; 

k) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute 

prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la preţ, tarif, 

precum şi alte condiţii financiare şi comerciale; 

l) caiete de măsurători - document primar care atestă cantitatea de lucrări reale 

executate în conformitate cu caietul de sarcini şi normativele tehnice în vigoare; 

m) întarzierea lucrărilor - depăşirea etapelor de execuţie stabilite prin graficul fizic şi 

valoric de execuţie a lucrărilor; 

n) suspendarea lucrărilor – încetarea activităţii pe o perioadă determinată a execuţiei 

lucrărilor; 

o) rezilierea convenţională a contractului – desfiinţarea pe viitor a contractului, fără ca 

aceasta să aducă atingerea prestaţiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

p) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii 

contractului, absolut imprevizibil şi insurmontabil şi care face imposibilă executarea 

şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 

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

obligaţiilor uneia dintre părţi. 

q) utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare 

pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.  

r) materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 

inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit 

prevederilor contractului; 

s) echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 

t) bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare 

dintre acestea, după caz; 

u) lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru 

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 

v) şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 

materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a 

şantierului; 

w) graficul de lucrări - graficul întocmit de executant care se actualizează ori de câte ori 

este nevoie, şi care trebuie să cuprindă listele de cantităţi care trebuie executate în 

perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor 

în conformitate cu contractul;  

x) documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele 

achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de 

aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru 

exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în 

custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  

y) recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a 

lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi 

utilizată separat. 

z) recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
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aa) proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 

conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea 

reprezentantului autorizat al acestuia. 

bb)proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de 

către comisia de recepţie numită de către achizitor. 

cc) despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de 

către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă 

părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  

dd) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca 

fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de 

neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

ee) garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 

asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 

convenită a contractului.  

ff) perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 

terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract. 

gg) act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  

hh) an - 365 zile. 

ii)  zi  - zi calendaristică; 

jj) lună - lună calendaristică; 

 

Art.2   Interpretare   

 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. 

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

se specifică în mod diferit. 

Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

 

2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI 

 

Art.3  Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să predea achizitorului  Lucrări de 

construcție pentru „INSTALAREA UNUI OBSERVATOR ASTRONOMIC”, în 

condiţiile calitative şi cantitative prevăzute de legislaţia şi normele tehnice în vigoare, precum 

şi cu cerinţele, condiţiile şi termenul precizate în oferta tehnico-financiară, conform 

autorizaţiei de construcţie şi a documentelor avizate de Primăria comunei Berthelot anexate 

acesteia şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Art.4  Preţul stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 

conform graficului de execuţie, prezentat în Anexa nr.1 la prezentul contract, este de 

............... lei, din care T.V.A:  .......................... lei.  

Art.5  Preţul contractului rămâne ferm în lei, pe toată perioada de derulare a contractului. 

Art.6  Plata se va face prin O.P. emis de către Achizitor în favoarea Executantului  în contul 

acestuia ....................... deschis la Trezoreria Statului. 

Art.7  (1) Plata se va efectua lunar, în termen de maximum 30 zile de la data primirii facturii 

însoţită de procesul verbal de recepţie al lucrărilor real executate în luna respectivă, semnat 



52 

 

 

fără obiecţiuni de achizitor, executant si diriginte de şantier. Se va respecta graficul de 

execuţie al lucrării. 

(2)  Decontarea lucrărilor se va face pe baza cantităţălor de lucrări real executate, rezultate din 

măsurătorile efectuate de diriginte, înscrise în caietele de măsurători (ataşamente) / situaţie de 

lucrări  şi avizate de acesta, în termen de 2 zile lucrătoare şi care se depun la achizitor până la 

maxim data de 10 ale lunii următoare. 

(3)  Pe parcursul derulării lucrărilor, decontarea acestora se va face lunar şi reprezintă plăţi 

parţiale. 

(4) Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

finală, avizată de către diriginte şi acceptată de către achizitor, în condiţiile prevăzute la art. 6. 

Situaţia finală de plată se depune la achizitor înainte de efectuarea recepţiei la terminarea 

lucrărilor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

(5) Contractul va fi considerat terminat când procesul-verbal de recepţie finală va fi semnat de 

comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după 

expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările 

executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 

 

 

3. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art.8 (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 

până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 

garanţiei bancare de bună execuţie. 

(2) Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să predea lucrările ce fac obiectul 

contractului în termen de 40 de zile de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor. 

(3) Contractul poate fi prelungit la cererea oricărei părţi, în scris, numai în baza unor 

justificări şi din motive neimputabile executantului. În acest caz, durata contractului nu poate 

depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire. 

 

 

4. PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL   

 

Art.9 (1)  Toate obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 

sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea 

absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  

(2)  Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9 (1), 

iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre 

această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 

acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 

suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

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

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului. 
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5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

 

Art.10  Documentele prezentului contract sunt: 

a) devizul-ofertă de lucrări; 

b) graficul de execuţie; 

c) caietul de sarcini; 

 

 

6. STANDARDE 

 

Art.11  (1) Executantul garantează ca la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile 

declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va 

fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform 

condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în anexele la contract. 

(2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele 

se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

 

 

7. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

 

Art.12  (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului. 

Executantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante contul în care urmează a se 

vira garanţia de bună execuţie, precum şi de a alimenta acest cont cu o sumă ce nu trebuie să 

fie mai mică de 5% din preţul contractului.  

(2) Achizitorul are obligaţia de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce 

executantul a făcut dovada constituirii contului pentru garanţia de bună execuţie, în cel mult 3 

(trei) zile lucrătoare.  

Art.13 (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent de 5% 

(sau 2,5 % pentru IMM) din preţul acestuia, respectiv .................. lei. 

(2) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  

precum şi pentru orice motiv, inclusiv forţa majoră, executantul are obligaţia de a prelungi 

valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de 

execuţie, în maximum 3 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de 

prelungire. 

(3) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale 

pe perioada de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal de 

recepţie finală. 

Art.14 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are 

obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 

respectate. 

Art.15 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie la expirarea perioadei de 

garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală, semnat de ambele 

părţi. 

Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 

sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
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8. OBLIGAȚIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE EXECUTANTULUI  

 

Art.16 (1)  Executantul are obligaţia de a executa lucrările conform proiectului tehnic (caiete 

de sarcini, piese desenate, liste cu cantităţi de lucrări, detalii de execuţie) verificat de 

verificatori atestaţi în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia 

deficienţele cu atenţie şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevărute în contract, conform legislaţiei şi 

normelor tehnice în vigoare. 

(3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

calificată, materiale, instalaţii şi echipamente de calitate şi să supravegheze lucrările cu 

personal calificat. 

(4) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legale privind calitatea în construcţii. 

(5) Un exemplar din documentaţia pusă la dispoziţie de către achizitor executantului va fi 

ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia în Construcţii, Lucrări Publice, 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la 

cererea acestora. 

(6) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 

întocmite de el.  

(7) Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. 

(8) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi 

lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în 

starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către 

achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 

asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice 

sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de 

lucru. 

(9) Executantul are obligaţia să respecte întocmai proiectul de execuţie al lucrărilor. 

(10) Executantul are obligaţia să respecte întocmai programul de urmărire a calităţii şi să 

anunţe din timp beneficiarul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor. 

(11) Executantul are obligaţia să prezinte achizitorului spre aprobare, înainte de începerea 

executiei lucrării, graficul de execuţie şi de plăţi, în ordinea tehnologică de execuţie.  

Art.17 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului 

de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea 

acesteia. 
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Art.18 Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor –interese, costurilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 

obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

Art.19  (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică cu 

sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul 

propriu sau al orcăruia dintre subcontractaţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 

folosi vehicule, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va 

rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altor 

asemenea, de pe şantier,şă fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât şă nu producă 

deteriorări sau distrugeri ale drumurilor de acces. 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică cu sau 

care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul 

împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 

plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri care 

comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 

Art.20 Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia: 

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 

materiale; 

c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărămăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu sunt necesare.  

Art.21 Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care sunt necesare în 

scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

Art.22  Înlocuirea oricărui material prevăzut în documentaţia de execuţie contractată, cu altul 

similar, se va face numai cu acordul scris al achizitorului ( beneficiarului). 

Art.23 În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrării/lucrărilor, executantul are obligaţia să 

rectifice/remedieze eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 

respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. În acest sens 

executantul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau orice 

alte obiecte folosite la trasarea/execuţia lucrărilor. 

Art.24 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor aparente şi/sau ascunse 

executantul are obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi 

lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în 

starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către 

achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 

asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor, rezultate 

din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
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Art.25 Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 3 zile 

înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau 

alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier; 

Art.26 Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, 

primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare 

execuţiei lucrărilor; 

Art.27 Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, 

pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul 

bunurilor. 

Art.28 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea achizitorului, în condiţiile respectării prevederilor art. 29 (4). 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de cîte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia 

achizitorului, si de a reface această parte sau părţi din lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate 

de achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

(5) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 

 

 

9. OBLIGAȚIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI  

 

Art.29 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, următoarele:  

a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină; 

b) căile de acces în incintă. 

(2) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate. 

(3) Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel 

mult două zile lucrătoare de la notificarea executantului. Neexaminarea sau neprezentarea în 

intervalul notificat va decala corespunzător termenul de execuţie a contractului. 

(4) Achizitorul are obligaţia de a urmări execuţia lucrarilor prin reprezentant şi diriginte 

(5) Achizitorul are obligaţia să efectueze plata pentru lucrările executate şi recepţionate 

conform graficului de execuţie. 

(6) Achizitorul participa la recepţiile lucrărilor  potrivit  etapelor de execuţie. 

(7) Achizitorul are obligaţia să desemneze o comisie  în vederea recepţionării finale a lucrării. 

 

 

10.   ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR  

 

Art.30 Executantul are obligaţia de a începe lucrările în 2 zile de la primirea ordinului în acest 

sens din partea achizitorului, dar nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului. 

Art.31  Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie, care este 

anexat la prezentul contract. În cazul în care pe parcurs desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 

graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului sau a executantului, se va 

întocmi un grafic revizuit în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
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Art.32 Achizitorul supraveghează desfăsurarea execuţiei lucrărilor prin reprezentantul său 

desemnat şi prin diriginte şi stabileşte conformitatea lucrărilor cu specificaţiile cuprinse în 

anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, 

identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume a 

responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a dirigintelui de şantier sau, dacă 

este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate portivit legii, din partea achizitorului. 

Art.33 Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în oferta tehnico-financiara,  conform 

certificatelor de calitate şi conformitate. 

Art.34 Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii, 

data începerii efective a lucrărilor. 

 

 

11. ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR 

 

Art.35 În cazul în care: 

    a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

    b) ploaie; sau 

    c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta îl indreptăţesc pe executant să solicite prelungirea 

termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea. 

 

 

12. FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

 

Art.36 Ansamblul lucrărilor trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se 

calculaeză de la data începerii lucrărilor.  

Art.37 Executantul are obligaţia să notifice achizitorul dacă sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie la terminarea lucrărilor şi să solicite convocarea comisiei de recepţie, conform HG 

273/94. 

Art.38 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În 

funcţie de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

 

 

13. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 

 

Art.39 Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 

recepţia finală. 

Art.40 În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei dată de achizitor, 

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor 

defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de 

garanţie. 

Art.41 Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la art. 39 pe 

cheltuiala proprie, în cazul în care sunt necesare datorită: 

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; 

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 
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Art.42 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 39 achizitorul este 

îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 

acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele 

cuvenite acestuia. 

Art.43 Garanţia lucrărilor executate este de 2 ani pentru lucrările de consolidare şi arhitectură, 

începând de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor precum şi 

după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 

structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie. Garanţia materialelor 

folosite este conform agrementelor tehnice, dar nu mai puţin de garanţia acordată lucrărilor. 

 

 

14. ASIGURĂRI 

 

Art.44 Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de 

lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să 

verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către 

terţe persoane fizice sau juridice. 

Art.45 Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor 

de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “ Cheltuieli indirecte “. 

Art.46 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere poliţa 

sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

Art.47 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 

sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând 

din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

 

15. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE 

 

Art.48 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% din preţul lucrărilor neefectuate 

pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

Art.49 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la 

expirarea perioadei prevăzute în prezentul contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% din plata neefectuată pentru 

fiecare zi de întârziere, până la data plăţii integrale. 

Art.50 Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

prezentului contract. 

Art.51 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 

art.48 - 50, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun. 

 

 

16. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art.52 La data prevăzută la art. 8 dacă părtile nu convin prelungirea acestuia. 
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Art.53  Prin acordul ambelor părţi. 

Art.54  În cazul dizolvării, lichidării sau falimentului executantului. 

Art.55 (1) Prin reziliere, în cazul în care una dintre părţi, din culpă, nu-şi îndeplineşte 

total/parţial şi/sau la termen sau necorespunzător, obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de partea în culpă dă dreptul celeilalte părţi să 

considere contractul desfiinţat de plin drept, fără intervenţia instanţei, cu condiţia comunicării 

unei notificări privind rezilierea contractului. 

(2) Rezilierea îşi va produce efectele în termen de 5 zile de la data primirii notificării de 

reziliere. Partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese echivalente cu prejudiciul 

produs din neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale. 

(3) Indiferent de cauza încetării contractului, părţile se obligă să finalizeze/onoreze obligaţiile 

corespunzătoare şi asumate până în momentul încetării prezentului contract. 

 

 

17.  FORŢA MAJORĂ 

 

Art.56  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

Art.57 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

Art.58 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

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

Art.59 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

Art. 60 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 

15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Art.61 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din 

părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră 

care apar după data semnării contractului de către părţi. 

Art.62 Executantul sau achizitorul, după caz, nu va răspunde pentru penalităţi contractuale 

sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă 

neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract este rezultatul unui eveniment de forţă 

majoră. 

Art.63 Nu se asimilează forţei majore :  

a) greva angajaţilor executantului; 

b) indisponibilitatea, pe orice motive, a mai puţin de 50% din personalul care execută 

serviciul; 

c) restructurarea sau reducerea de personal ale prestatorului. 

Art.64 Încetarea, datorita forţei majore şi a consecinţelor acesteia, a prezentului contract nu 

va avea nici un efect asupra obligaţiilor scadente anterior intervenţiei forţei majore. 

 

 

18. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 

 

Art.65 Părţile se obligă să nu transmită/dezvăluie şi să păstreze confidenţialitatea datelor, 

informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca  urmare a executării prezentului 

contract.  
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Art.66 Partea care încalcă prevederile art.65 se obligă la plata unei despăgubiri în valoare de 

50% din valoarea totală  a contractului. 

Art.67 Exonerează de răspundere următoarele situaţii: 

a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la cealaltă parte 

contractantă; 

b) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei; 

c) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

 

19. CLAUZE SPECIALE 

 

Art.68 Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul ambelor părţi prin act adiţional. 

Art.69 În cazul în care o clauză sau o parte a prezentului contract va fi declarată nulă prin 

efectul legii sau de părţi, clauzele rămase în vigoare vor continua să îşi producă efectele. 

Art.70 Executantul declară şi garantează pe achizitor ca functionează în mod legal şi dispune 

de toate autorizările necesare conform legislatiei române în vigoare pentru efectuarea 

lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, că nu există niciun impediment juridic sau de 

orice altă natură pentru  semnarea  prezentului  contract, că nu are cunoştinţă de existenţa 

niciunui motiv pentru care nu ar avea permisiunea să încheie prezentul contract şi că 

semnarea de contractului de reprezenţanţii săi nu va avea ca rezultat încălcarea vreunor 

termeni, condiţii sau prevederi ale Actului Constitutiv/Statut şi nu contravine şi nici nu va 

avea ca rezultat încălcarea vreunei legi sau reglementări  sau a vreunui alt contract prin care 

executantul s-a angajat faţă de un terţ. 

Art.71 Modificarea sediului uneia dintre părţile contractante, schimbarea denumirii, a 

reprezentantului legal, a numărului de telefon, fax sau e-mail, trebuie să fie comunicată, în 

scris, celeilalte părţi în termen de 2 zile de la producerea modificării. 

Art.72 Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând 

din sau în legatură cu îndeplinirea obligaţiilor din prezentul contract pentru care 

responsabilitatea revine executantuluii. 

Art.73 Părţile se obligă, sub sanctiunea plăţii de daune materiale şi morale de către partea în 

culpă, să nu întreprindă nici un fel de acţiuni sau declaraţii ce ar putea prejuducia imaginea 

publică a celeilalte părţi sau care ar afecta negativ activitatea acesteia, atât pe perioada 

derulării contractului, cât şi după încetarea acestuia. 

 

20. CLAUZE FINALE 

 

Art.74 Prezentul contract este guvernat de şi va fi interpretat în conformitate cu legile 

române. 

Art.75 Orice notificare/comunicare adresată de către una dintre părţi celeilalte părţi 

contractante va fi valabil îndeplinită numai dacă adresantul a confirmat în scris primirea 

acesteia prin fax, e-mail, etc. Confirmarea de primire emisă de echipamentul fax constituie 

probă în acest sens. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât 

şi în momentul primirii. Notificările/comunicările verbale nu sunt luate în considerare de nici 

una dintre părţile contractante dacă nu sunt confirmate în scris de către partea căreia i se 

adresează.  

Art.76 Orice neînţelegere, dispută, litigiu ce va decurge din sau în legătură cu prezentul 

contract, inclusiv cel referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea lui, se va 
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soluţiona, primordial, de părţile contractante, pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale 

amiabilă nu este posibilă, pentru soluţionarea litigiului părţile se vor adresa instanţei 

judecătoreşti din Bucureşti.  

Art.77 Toate actele semnate de părţi în baza prezentului contract constituie anexe şi fac parte 

integrantă din acesta. 

 

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi,………………, în 2 exemplare identice, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

    Anexele la contract, fac parte integrantă din acesta şi au aceeaşi forţă juridică între părţile 

contractante. 

 

   

       ACHIZITOR,                                                                             EXECUTANT,                                                                  

INSTITUTUL ASTRONOMIC           

                                           

 

DIRECTOR                                       

Dr. Dan Alin Nedelcu                    

 

 

                         

   Contabil șef,             

   Ec. Mirela Brai 

 

 

 Director proiect,  

 Dr. Octavian Bădescu 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 




