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Volumul 1 

Sectiunea 1 

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 

PROIECTARE SI EXECUTIE 
 

La intocmirea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile mentionate in 

Fisa de Date a Achizitiei, toate specificatiile prezentate in Caietul de Sarcini precum şi sa 

completeze toate formularele cuprinse in aceasta Documentatie de Atribuire. Ofertele care nu 

sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma şi perioada de valabilitate solicitate in 

Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. 

 Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, până la 

termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va putea duce la respingerea ofertei.  

 Formularele şi declaratiile prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie 

completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie 

semnate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate. 

 Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a 

solicita certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de 

calificare, clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanti pentru 

demonstrarea îndeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru demonstrarea 

conformităţii ofertei cu cerintele solicitate. 

1. Informaţii generale 

1.1. Autoritatea contractantă: 

Denumire: Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR SA) 

Adresă: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, Sector 1, cod postal 010873 România 

Persoană de contact: Horia Nicolae – Director 

Licitatii, Contractare şi Servicii Suport - CNADNR 

SA 

În atenţia: Horia Nicolae – Director Licitatii, 

Contractare şi Servicii Suport – CNADNR SA 

 

Telefon: +40 (21) 264 32 99  

E-mail: licitatii.fn@andnet.ro Fax: +40 (21) 264 32 98 

Adresă de internet: www.cnadnr.ro 

1.2. Beneficiarul final al contractului: 

Denumire: Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR SA) 

Adresă: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, sector 1, cod postal 010873, România 
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Persoană de contact: Horia Nicolae – Director 

Licitatii, Contractare şi Servicii Suport - CNADNR 

SA 

În atenţia:  

Horia Nicolae – Director Licitatii, Contractare şi 

Servicii Suport – CNADNR SA 

 

 

Telefon: +40 (21) 264 32 99 

E-mail: licitatii.fn@andnet.ro Fax: +40 (21) 264 32 98 

Adresă de internet: www.cnadnr.ro 

1.3 Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

Ministere ori alte autorităţi publice centrale 

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 

local                        

 X 

Constructii şi amenajari teritoriale                

                                                   X 

Autoritatea contractantă achiziţionează în 

numele altor autorităţi contractante 

          DA O                           NU X 

1.4 Calendarul procedurii de atribuire 

 DATA ORA1) LOCAŢIA 

Termen limită recomandat de solicitare a 

clarificărilor de la autoritatea contractantă2)  

04.02.2011 12:00 CNADNR SA 

Termen limită de transmitere a clarificărilor de 

către autoritatea contractantă3) 

08.02.2011  CNADNR SA 

Termen limită de depunere a ofertelor 14.02.2011 15:00 CNADNR SA -

CESTRIN 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor4) 15.02.2011 15:00 CNADNR SA -

CESTRIN  

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul 

procedurii de atribuire 5) 

07.03.2011  CNADNR SA 

Semnarea contractului 5) 21.03.2011  CNADNR SA 

1. Ora locală a autorităţii contractante 

2. Solicitările de clarificare se transmit în scris înainte de data şi ora specificate în tabel pe 

adresa Autorităţii de Contractare sau pe fax.  

Având în vedere faptul că: 

- autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde cât mai repede posibil la orice 

clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare 

de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, precum şi obligaţia de 
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a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere 

a ofertei, 

- în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 

punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul de 6 zile 

prevăzut mai sus, aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de 

clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului 

face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de 

depunere a ofertelor, 

- este recomandabil ca operatorii economici să transmită solicitările de clarificări cu cel mult 9 

zile înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. 

3. Autoritatea contractantă va comunica în scris şi simultan tuturor operatorilor economici 

care şi-au exprimat intenţia de a participa la procedura de atribuire răspunsurile la 

întrebările de clarificare primite, fără a menţiona numele companiei care a adresat 

întrebarea, prin publicarea acestora pe site-urile www.e-licitatie.ro şi www.cnadnr.ro. 

4. Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor reprezentanţii imputerniciti ai 

operatorilor economici care au depus oferte pentru contractul respectiv. Sedinta de 

deschidere a ofertelor se va finaliza printr-un proces verbal in care vor fi consemnate şi 

principalele elemente ale ofertei. 

5. Dată estimativă  

 Sursa de finanţare: 

Fonduri Nerambursabile 

de la Comisia Europeana 

– Fondul de Coeziune 

Transport şi Guvernul 

Romaniei 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare           

 DA  X            NU  O 

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program: 

POS-T – Constructia autostrazilor Nadlac- Arad, Orastie – Sibiu şi 

Lugoj – Deva – Fondul de Coeziune Transport  

Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri de 

Coeziune in procent de 85% şi de Guvernul Romaniei in procent de 

15%.  

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Descriere  

 2.1.1) Denumire contract:  

„Proiectare şi executie autostrada Lugoj-Deva – Lot 1” 
km 0+000 – km 27+400 

2.1.2) Tip Contract: 

(a) Lucrari       X 

(b) Produse    O 

(c) Servicii      X 
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2.1.3) Descrierea lucrarilor care vor fi prestate  

Lucrarile şi serviciile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul 

Documentatiei de Atribuire. 

Locaţia de prestare a lucrarilor 

Romania, Judetul Timis 

Cod CPV  

45233110 – 3 Lucrari de constructii de autostrazi 

45233120 – 6 Lucrari de constructii de drumuri 

71322500 – 6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport 

2.1.4) Procedura se finalizează prin:  Contract de achiziţie publică:    X                                                                            

                                                            Încheierea unui acord-cadru:   O                     

2.1.5) Durata contractului de achiziţie publică                                              

54 de luni (30 luni proiectare şi executia lucrarii, de la data de incepere a lucrarilor + minim 24 

luni perioada de notificare a defectiunilor)* 

*) Perioada de valabilitate a contractului incepe de la data semnarii contractului de catre ultima 

parte (Antreprenorul), include Durata de realizare a proiectarii şi de Executie a lucrarilor de 30 

luni şi Perioada de Notificare a Defecţiunilor de minim 24 luni. 

**) Durata contractului poate fi diferita de 54 de luni in functie de Durata perioadei de proiectare,  

Durata de executie a lucrarilor sau Durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor. 

2.1.6) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) – Nu e cazul 

2.1.7) Divizare pe loturi                                                        DA O        NU X         

 

2.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate                        DA O       NU X         

2.2. Cantitatea sau scopul contractului 

2.2.1) Total lucrari  

A se vedea informatiile cuprinse in Documentatia de Atribuire 

2.2.2) Opţiuni               DA  O            NU  X  
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3. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 

3.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract 

(după caz) 

DA O      NU  X 

 

3.1.1. Contract rezervat              DA O       NU X 

3.1.2. Altele  DA X       NU  O    

Conform modelului de contract 

prezentat in Documentatia de 

Atribuire. 

4. PROCEDURA 

4.1) Procedura  

Licitaţie deschisă     X   

  

4.2) Etapa finală de licitaţie electronică                       DA O             NU X 

4.3) Legislaţia aplicată 

OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 

337/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;  

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 314, 

din 12 octombrie 2010, privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu 

ofertă independentă, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701/20.10.2010. 

 

5.A. CRITERII DE CALIFICARE  

Participarea la procedură Participarea la procedura de atribuire este permisă tuturor 

operatorilor economici. 

NOTE: 

a. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la punctele 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 şi 5.7 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are 

dreptul de a prezenta initial declaratie pe propria raspundere semnata de 

reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, 

astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.  
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ATENTIE! 

• Declaratia va fi insotita de o anexă in care ofertantul trebuie să mentioneze 

succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - 

inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităti sau altele asemenea. 

• In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe propria raspundere prin 

care sa  confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de 

a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care 

probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste 

din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul 

prevazut in respectiva solicitare.   

b. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care 

se afla in urmatoarea situatie: 

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul are drept membri în cadrul consiliului 

de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori 

asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv 

sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) 

din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce deţin 

funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de 

atribuire (se va completa Formularul A din Sectiunea 2 Formulare  - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire). 

c. Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului/candidatului la procedura 

este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul/candidatul are 

obligatia de a prezenta Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare  - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire,  Declaraţia: ”Certificat de participare la licitaţie cu ofertă 

independentă", in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr.314/2010. 

 

5.1) Situaţia personală a ofertantului 

Criteriu: 

Situaţia personală a 

ofertantului 

NOTE: 

� in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru 

fiecare dintre operatorii economici; 

� documentele solicitate trebuie sa fie valabile la prezentarii lor. 

� in cazul unei asocieri, se vor completa formularele prezentate 

in Sectiunea 2 “Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire pentru fiecare dintre operatorii economici 

Note: 

- Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: 

a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din 

competitie a tuturor ofertelor in cauza; 

b) sa depuna oferta individuala/comuna şi sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte 

oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant 

asociat; 
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- Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se 

afla in oricare din urmatoarele situatii: 

a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic 

b) nu si-a indeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor şi contributiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; 

c) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, 

din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca 

grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotărarea definitivă a unei instante judecătoresti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in 

materie profesională; 

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea 

contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare 

5.1.1. Declaraţii privind 

eligibilitatea 

Persoane juridice / fizice 

romane / straine 

 

Solicitat X        Nesolicitat O    

 

CERINTA OBLIGATORIE 

Documente care să susţină criteriul de calificare: 

a) Declaratie pe propria raspundere semnata de catre 

reprezentantul legal prin care se confirma faptul ca este 

indeplinit acest criteriul de calificare. 

 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 „Declaratie privind 

Eligibilitatea” din Sectiunea 2 „Formulare” – Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire. 

 

b) Certificate / documentele edificatoare care probeaza / 

confirma indeplinirea cerintelor de calificare: 

Cazier judiciar si/sau certificate echivalente – Nu este cazul 

5.1.2. Declaraţie privind 

neîncadrarea în 

prevederile art. 181 din 

OUG nr. 34/2006 şi 

Certificate constatatoare 

privind indeplinirea 

obligatiilor exigibile de 

plata 

Persoane juridice / fizice 

romane / straine 

CERINTA OBLIGATORIE 

Documente care să susţină criteriul de calificare: 

a) Declaratie pe Propria Raspundere semnata de catre 

reprezentantul legal prin care se confirma faptul ca este indeplinit 

acest criteriu de calificare. 

            Ofertantul va prezenta Formularul nr. 2 „Declaratie privind 

neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile şi completarile 

ulterioare” din Sectiunea 2 „Formulare” – Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire. 
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Solicitat X        Nesolicitat O         

b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma 

indeplinirea cerintelor de calificare:    

1. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: 

� certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de 

plata a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri ale bugetului 

local ; 

� certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de 

plata a impozitelor, taxelor şi contributiilor de asigurari sociale 

la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de 

Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice). 

Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor 

tip emise de organismele competente privind indeplinirea 

obligatiilor de plata la data de 31.12.2010, in original sau copii 

legalizate, valabile la data prezentarii lor. 

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente 

edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de 

origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte 

documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca ca si-au 

indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor şi 

contributiilor catre bugetul de stat şi bugetul local la data de 

31.12.2010, in original sau copii legalizate insotite de 

traducerea autorizata şi legalizata, valabile la data prezentarii 

lor. 

Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din 

O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu 

modificarile şi completarile ulterioare.  

NOTE: 

a. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la punctele 5.1.1 şi 

5.1.2 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial 

declaratii pe propria raspundere semnate de reprezentantul sau legal, prin care sa 

confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in 

Documentatia de Atribuire. 

ATENTIE! 

b. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la pct. 5.1.2. 

ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie răspundere 

semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că indeplineste cerintele de 

calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi 

insotita de o anexă in care ofertantul trebuie să mentioneze succint dar precis modul 

concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse 

valori, cantităti sau altele asemenea. In acest sens, in anexa, Ofertantul va nominaliza 

informatiile/documentele edificatoare prevazute la pct. 5.1.2. lit. b. 
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c. Documentele edificatoare prezentate de persoanele juridice straine prevazute la punctul 

5.1.2 lit. b) pct. 2 vor avea mentionata perioada de valabilitate. In caz contrar, se vor 

prezenta actele normative din tara respectiva, care prevad perioada de valabilitate a 

documentelor.  Aceste documente vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata 

in limba romana. 

d. Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, 

Autoritatea Contractantă poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. 

e. Operatorii economici care prin certificatele depuse in oferta sau ulterior prezentate nu 

fac dovada achitarii taxelor la data solicitata de catre Autoritatea Contractanta, vor fi 

exclusi din prezenta procedura de achizitie publica.  

5.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Criteriu: 

Capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale 

(înregistrare) 

NOTE: 

• in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente 

pentru fiecare dintre operatorii economici; 

• documentele solicitate trebuie sa fie valabile la  data 

prezentarii lor.  

5.2.1. Persoane juridice / 

fizice române / straine 

Solicitat X        Nesolicitat O 

 

CERINTA OBLIGATORIE 

Documente care să susţină criteriul de calificare: 

     a) Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre 

reprezentantul legal, prin care se confirma faptul ca este indeplinit 

acest criteriul de calificare  

        Ofertantul va prezenta Formularul nr. 3 „Declaratie privind 

capacitatea de exercitare a activitatii profesionale” din Sectiunea 2 

„Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. 

b) Certificate / documente edificatoare care probeaza/confirma 

indeplinirea cerintelor de calificare: 

1. Certificat de inregistrare (C.U.I.), emis de Oficiul  

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, 

in copie legalizata.  

2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul teritorial care sa 

ateste ca ofertantul desfasoara activitati care fac 

obiectul prezentei achizitii, cat şi faptul ca nu sunt 

inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 

privind procedura insolventei, in original sau copie 

legalizata, valabil la data prezentarii/completarii lor, 

in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Nota: Pentru persoanele juridice/ fizice straine este necesara 

prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o formă de 

inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de 
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vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in 

care ofertantul este stabilit.   

NOTE: 

a. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a 

ofertantului şi capacitatea de exercitare a activitătii profesionale (inregistrare) trebuie 

sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte. 

b. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriului de calificare prevazut la punctul 5.2 din 

prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial declaratie 

pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca 

indeplineste criteriul de calificare, astfel cum a fost solicitat in Documentatia de 

Atribuire. 

c. Documentele edificatoare prezentate de persoanele juridice straine prevazute la punctul 

5.2.1. lit. b) pct. 2 vor avea mentionata perioada de valabilitate. In caz contrar, se vor 

prezenta actele normative din tara respectiva, care prevad perioada de valabilitate a 

documentelor.  Aceste documente vor fi prezentate in original sau copie legalizata, 

insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. 

d. Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, 

Autoritatea Contractantă poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. 

f. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la pct. 5.2.1. lit. b,  

ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie răspundere 

semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că indeplineste cerintele de 

calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi 

insotita de o anexă in care ofertantul trebuie să mentioneze succint dar precis modul 

concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse 

valori, cantităti sau altele asemenea. In acest sens, in anexa, Ofertantul va nominaliza 

informatiile/documentele edificatoare prevazute la pct. 5.2.1. lit. b. 

 

5.3) Situaţia economico-financiară 

Criteriu: 

Situaţia economico-

financiară 

 

 

Documente care să susţină criteriul de calificare si/sau selectie. 

NOTE: 

a. in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru 

fiecare dintre operatorii economici; 

b. documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data 

prezentarii. 

Informaţii privind situaţia 

economico-financiară 

Solicitat X        Nesolicitat O 

 

 

a. Media rezultatului 

exercitiilor financiare nete 

(profit net/pierdere) ale 

ofertantului trebuie sa fie 

pozitiva pe ultimii (3) trei 

ani (2007, 2008, 2009); 

Cerinta obligatorie: 

Documente care să susţină criteriul 

de calificare: 

a) Declaratie pe propria raspundere, 

semnata de catre reprezentantul 

legal, prin care se confirma faptul ca 

sunt indeplinite criteriile de calificare 
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b. Media cifrei de afaceri a 

ofertantului in domeniul de 

activitate aferent 

infrastructurii de transport 

rutier* pe ultimii (3) trei 

ani (2007, 2008, 2009) 

trebuie sa fie mai mare de 

850.000.000 Lei. 

c. Ofertantul trebuie să 

demonstreze, printr-o 

singura declaratie 

bancara, in original, ca 

dispune sau are acces la 

lichiditati, linii de credit sau 

la alte instrumente 

financiare in valoare de 

minim 250.000.000 Lei  sau 

echivalent, pentru o 

perioada de 6 luni, suma 

suficienta pentru a acoperi 

cheltuielile cu constructia 

in cadrul contractului. 

 

d. Ofertantul trebuie sa 

inregistreze o valoare a 

indicatorului Lichiditate 

Generala (LG) pentru 

exercitiul financiar aferent 

anului 2009 de minim 

100%. 

 

 

de la literele a, b, c şi d.  

Ofertantul va prezenta  Formularul 

nr. 4 şi anexa aferenta acestuia din  

Sectiunea 2 „Formulare” – Volumul 1 

al Documentatiei de Atribuire 

“Declaraţia privind Cifra de Afaceri, 

Rezultatul Exercitiilor Financiare nete 

(profit net/pierdere), Indicatorul de 

lichiditate”. 

b) Certificate/ documente 

edificatoare care probeaza/ 

confirma indeplinirea cerintelor de 

calificare: 

    Bilanturile contabile pe ultimii 3 

ani (2007; 2008; 2009), inregistrate 

la organele competente, in 

conformitate cu prevederile legale in 

vigoare şi insotite de Raportul de 

Audit aferent fiecarui an. 

Bilanturile contabile inregistrate la 

organele competente şi Rapoartele 

de Audit trebuie prezentate astfel: 

• pentru persoanele fizice / juridice 

romane, in original sau copie 

legalizata 

• pentru persoanele fizice / juridice 

straine, in original sau copie 

legalizata insotite de traducerea 

autorizata şi legalizata in limba 

romana. 

- pentru indeplinirea criteriului 

enuntat la punctul b Ofertantul va 

prezenta Formularul 4a din  

Sectiunea 2 „Formulare” – Volumul 1 

al Documentatiei de Atribuire 

„Certificat privind cifra de afaceri in 

infrastructura de transport rutier” 

emisa de catre Beneficiar  precum si 

contractele de infrastructura de 

transport rutier insotite de 

documente justificative  emise de 

Beneficiarii lucrarilor din care sa 

rezulte sumele incasate . 
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Este obligatoriu ca Cifra de afaceri 

astfel solicitata sa nu depaseasca 

media cifrei de afaceri globale 

rezultata din media exercitiilor 

financiare pe ultimii trei ani 

(bilanturile contabile aferente anilor 

2007, 2008, 2009). 

- pentru indeplinirea criteriului 

enuntat la punctul c, se va prezenta 

Formularul nr. 5 “Scrisoare de 

Recomandare” din Sectiunea 2 

„Formulare” – Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire. 

- pentru calcularea indicatorului 

Lichiditate Generala (LG) pentru 

exercitiul financiar 2009 se 

utilizeaza formula: 

            Active circulante 

LG=---------------------------------x100 

             Datorii curente 

Note: 

a. Valorile aferente acestor indicatori financiari trebuie sa se regaseasca in bilanturile 

contabile sau in alte documente prin care se reflecta o imagine fidela a situatiei 

economico – financiare pe care Autoritatea Contractanta le poate considera 

edificatoare. Valorile aferente indicatorilor financiari trebuie sa corespunda realitatii, in 

acest sens operatorul economic va specifica provenienta  acestora prin indicarea 

pozitiilor aferente acestora in cuprinsul bilanturilor contabile. 

b. Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are 

posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-şi 

demonstra situaţia economică si financiară şi prin prezentarea altor documente care să 

reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice si financiare, si pe care autoritatea 

contractanta le poate considera edificatoare;  

c. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2007; 2008; 

2009). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate 

pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2007 – 1 Eur = 3,3373 

Lei; 2008- 1 Euro = 3,6827 Lei; 2009 – 1 Euro = 4,2373 Lei). Pentru alte monede decat 

Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru 

anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.ro  

d. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la punctul 5.3 (literele 

a, b, c şi d) din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta 

initial declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care 

sa confirme ca indeplineste criteriul de calificare, astfel cum a fost solicitat in 

Documentatia de Atribuire; 

e. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la pct. 5.3,  ofertantul 

are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie răspundere semnată de 
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reprezentantul său legal, prin care confirmă că indeplineplineste cerintele de calificare 

astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o 

anexă in care ofertantul trebuie să mentioneze succint dar precis modul concret de 

indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, 

cantităti sau altele asemenea. In acest sens, in anexa, Ofertantul va nominaliza 

informatiile/documentele edificatoare prevazute la pct. 5.3 lit. b. 

f. *) In scopul indeplinirii criteriilor de calificare mai sus mentionate,  lucrarile din 

domeniul infrastructurii de transport rutier (constructie noua si/sau modernizare si/sau 

reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau 

autostrazilor) ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: asternere covor 

asfaltic, ranforsare sistem rutier, reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare 

versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres 

si/sau autostrazilor. 

ATENTIE! 

a. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 

346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii, 

modificata şi completata prin O.G. nr. 27/2006) beneficiaza de reducere de 50% pentru 

criteriul legat de cifra de afaceri (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor 

depune documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, 

cu modificarile şi completarile ulterioare). 

b. Ofertantii straini tip I.M.M pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor 

prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au  un 

statut similar operatorilor economici de tip I.M.M din Romania. 

c. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM. Sunt 

considerati ofertanti tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii asocierii detin 

calitatea de IMM. 

Nota:  

Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica şi 

financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

OUG nr. 34/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare – Art. 186. 

(1) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui 

contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi 

persoana respectivă.  

(2) În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi 

susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci 

acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui 

angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, (a se vedea Formularul 

nr. 37 a din Volumul 1, Sectiunea 2 - „Formulare” din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin 

care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele financiare invocate. 

Persoana ce asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină 
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excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180.  

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, situaţia economică şi 

financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În 

cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia 

economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). 

• Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare 

(1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 din ordonanţa de urgenţă, candidatul 

îsi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică si/sau profesională prin 

prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor 

minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. 

(2) Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art 186 

alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure 

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

către persoana susţinătoare. 

(3) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv 

la dispoziţia ofertantului angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt 

resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza 

necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză 

(4) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in 

domeniul de activitate oferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm 

prezentat de ofertant trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care 

contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se 

obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea 

sa directă. 

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) – (4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate 

autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta 

din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 

Atentie! 

Daca Ofertantul prezinta initial o declaratie pe propria raspundere prin care confirma 

indeplinirea criteriilor de calificare, acesta are obligatia de a mentiona daca indeplinirea 

criteriilor este realizata prin sustinerea acordata de catre un tert, in acest caz Ofertantul va 

indica numele/denumirea tertului sustinator, precum, si a datelor de indentificare ale acestuia. 

5.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională  

Criteriu: 

Capacitatea 

tehnică şi/sau 

profesională 

Documente care să susţină criteriul de calificare si/sau selectie. 

 NOTE: 

a. in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre 

operatorii economici; 

b. documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor.  
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c. Formularul nr. 6 va fi completat in numele ofertantului şi trebuie sa 

cuprinda atat proiectele / contractele liderului cat şi cele ale membrilor 

asocierii, proiecte/contracte care sunt relevante pentru indeplinirea 

criteriilor minime obligatorii enuntate mai jos;  

5.4.1. 

Informaţii 

privind 

capacitatea 

tehnică 

Solicitat X    

Nesolicitat O    

 

1. Ofertantul a finalizat cu succes in 

ultimii 5 ani**) cel mult trei 

proiecte/contracte de lucrari de 

constructie in domeniul infrastructurii 

de transport rutier* in care participarea 

ofertantului la acestea sa fi fost in 

valoare totala cumulata de minim 

850.000.000 Lei, din care cel putin un 

proiect/contract trebuie sa fie de 

constructie noua autostrada/drum 

national/ drum expres. 

 

2. Ofertantul are drept de folosinta sau 

detine minim 2 statii de asfalt care nu 

vor avea vechime mai mare de 6 ani, 

avand capacitatea totala de productie 

de  minim 600 tone/ora, care pot fi 

disponibilizate pentru acest contract, 

din care cel putin o statie este 

obligatoriu sa fie dotata cu instalatie 

pentru bitum modificat; 

 

3. Ofertantul are drept de folosinta sau 

detine instalatii de forat coloane de 

Ø1180 mm şi instalatii de forat 

coloane de Ø1500 mm, instalatii care 

pot fi disponibilizate pentru acest 

contract; 

 

4. Ofertantul a executat in ultimii 5 

ani**) lucrari de terasamente in 

domeniul infrastructurii de transport 

rutier in cantitate de minim 1.500.000 

mc; 

 

5. Ofertantul a pus in opera in ultimii 5 

ani**): 

a) mixturi asfaltice pe autostrazi si/sau 

Cerinta obligatorie: 

Documente care să susţină criteriul 

de calificare: 

 

Declaratie pe propria raspundere, 

semnata de catre reprezentantul 

legal, prin care se confirma faptul 

sunt  indeplinite aceste criterii de 

calificare. 

Ofertantul va prezenta  Formularul 

nr. 6 „Declaratia privind capacitatea 

tehnica”  din Sectiunea 2 „Formulare” 

– Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire 

Ofertantul va prezenta Formularul 

nr. 7 „Declaratie privind dreptul de 

folosinta al laboratorului autorizat, 

statiilor de asfalt şi instalatiile de 

forat coloane” din Sectiunea 2 

„Formulare” – Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire. 

Ofertantul va prezenta Formularul 

nr. 8 „Declaratie privind cantitatile 

de lucrari de terasamente,cantitatile 

de mixturi asfaltice si strat de uzura 

puse in opera, lucrarile de poduri 

/pasaje /viaducte” din Sectiunea 2 

„Formulare” – Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire. 

Ofertantul va prezenta Formularul 

nr. 9 “Declaratie privind numarul 

minim de Echipamente disponibile 

pentru indeplinirea contractului” 

din Sectiunea 2 „Formulare” - 

Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire; 
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drumuri nationale si/sau drumuri 

expres in cantitate  de minim 450.000 

tone. 

b) strat de uzura pe autostrazi si/sau 

drumuri nationale si/sau drumuri 

expres in cantitate  de minim 550.000 

mp; 

 

6. Ofertantul are drept de folosinta sau 

detine laborator autorizat (de minim 

gradul II) cu profile corespunzatoare 

(G.T.F;  M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; 

M.D; D.)  pentru lucrarile de 

infrastructura de transport rutier* ; 

 

Nota: 

G.T.F – Geotehnica şi teren de fundare; 

M.B.M – Materiale pentru betoane şi 

mortare; 

B.Ba.Bp – Beton, Beton artmat, beton 

precomprimat; 

A.N.C.F.D – Agregate naturale pentru 

lucrari de CF, drumuri; 

M.D – Materiale pentru drumuri; 

D – Drumuri. 

 

7 . Ofertantul a finalizat cu succes 

lucrari de constructii/ reabilitari 

/modernizari de poduri si/sau pasaje 

si/sau viaducte aferente drumurilor 

nationale si/sau drumurilor expres 

si/sau autostrazilor, in ultimii 5 ani**), 

in valoare de 125.000.000  Lei, fara 

TVA. 

 

8. Ofertantul a finalizat cu succes in 

ultimii 5 ani**), maxim 3 

proiecte/contracte de  elaborare 

Proiect tehnic si detalii de executie 

pentru lucrari de constructii/ reabilitari 

/modernizari drumuri nationale si/sau 

drumuri expres si/sau autostrazi, in 

lungime totala de minim  40 km din 

Ofertantul va prezenta Formularul 

nr. 10 “Declaratie privind proiectele 

tehnice si DDE pentru lucrari de 

infrastructura de transport rutier*”, 

din Sectiunea 2 „Formulare” - 

Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire; 

b) Certificate/documente 

edificatoare care probeaza 

/confirma indeplinirea cerintelor de 

calificare: 

 

Pentru demonstrarea criteriilor 

solicitate se va prezenta ca 

document justificativ Formularul nr. 

11 „Certificat privind experienta 

Antreprenorului” din  Sectiunea 2 

„Formulare” – Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire semnat 

şi stampilat de catre reprezentantul 

legal al Beneficiarului pe fiecare 

pagina a acestuia. 

Pentru proiectele / contractele 

executate in afara Romaniei se va 

prezenta Formularul nr. 11 

„Certificat privind experienta 

Antreprenorului” in limba engleza 

sau, dupa caz, in limba tarii in care 

au fost executate proiectele / 

contractele, insotit de traducerea 

autorizata şi legalizata in limba 

romana a acestuia. 

Nota:  

Formularul nr. 11 „Certificat privind 

experienta Antreprenorului” se 

poate prezenta şi in alta forma decat 

cea din Sectiunea 2 „Formulare” – 

Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire doar cu conditia ca 

respectivul document sa contina 

toate semnaturile, elementele şi 

informatiile solicitate in continutul 
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care un contract pentru elaborare 

proiect tehnic si detalii de executie 

pentru constructie noua de drumuri 

nationale si/sau drumuri expres si/sau 

autostrazi in lungime totala de minm 

10 km . 

 

 

9. Ofertantul detine sau are drept de 

folosinta asupra unui numar minim de 

echipamente disponibile pentru 

indeplinirea contractului; 

 

 

10. Ofertantul trebuie sa faca dovada 

ca a utilizat in cadrul unui 

proiect/contract de executie de lucrari 

de infrastructura de transport rutier*, 

in ultimii 5 ani, tehnologia de bitum 

modificat/componente alternative. 

 

 

Formularului nr. 11 

 

- pentru indeplinirea criteriilor 

enuntate la punctele 2, 3, 6 şi 9 

ofertantul trebuie sa prezinte 

documente justificative edificatoare 

prin care sa demonstreze atat 

dreptul de proprietate sau de 

folosinta pe intreaga durata de 

implementare a contractului cat şi 

capacitatea si/sau caracteristicile 

tehnice ale utilajelor / 

echipamentelor / instalatiilor. 

- pentru indeplinirea criteriului 

enuntat la pct. 7, Ofertantul va 

prezenta in copie legalizata 

Certificat de receptie la terminarea 

lucrarilor din care sa reiasa 

finalizarea lucrarilor la 

pod/pasaj/viaduct si valoarea 

acestuia. 

- pentru indeplinirea criteriului 

enuntat la pct. 8, Ofertantul va 

prezenta documente justificative 

din care sa reiasa faptul ca proiectul 

tehnic si detaliile de executie au 

fost finalizate si acceptate de 

beneficiarul serviciilor. 

 

Note: 

a. ATENTIE! In cazul in care Ofertantul este o Asociere in care unul din membrii asocierii 

are calitatea de Proiectant, criteriul enuntat la pct. 8 se aplica acestui membru in 

asociere. 

b. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la pct. 5.4.1,  

ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie răspundere 

semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că indeplineplineste cerintele 

de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi 

insotita de o anexă in care ofertantul trebuie să mentioneze succint dar precis modul 

concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse 

valori, cantităti sau altele asemenea. In acest sens, in anexa, Ofertantul va nominaliza 

informatiile/documentele edificatoare prevazute la pct. 5.4.1. 

c. *) In scopul indeplinirii criteriilor de calificare mai sus mentionate,  lucrarile din 

domeniul infrastructurii de transport rutier (constructie noua si/sau modernizare si/sau 
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reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau 

autostrazilor) ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: asternere covor 

asfaltic, ranforsare sistem rutier, reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare 

versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres 

si/sau autostrazilor. 

d. **) Prin ultimii 5 ani se intelege perioada cuprinsa intre 01.01.2006 pana la termenul 

limita de depunere a ofertelor; 

e. In cazul derularii acestor contracte in asociere, partea din valoarea/lucrarile 

contractului ce a revenit ofertantului trebuie sa fie de cel putin nivelurile minime de mai 

sus 

f. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2006; 2007; 

2008; 2009; 2010). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii 

lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2006 – 1 

Eur = 3,5245 Lei; 2007 – 1 Eur = 3,3373 Lei; 2008- 1 Euro = 3,6827 Lei; 2009 – 1 Euro = 

4,2373 Lei,  2010 -  1 Euro = 4,200). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai 

intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate 

pe site-ul: www.bnr.ro  

 

5.4.2. 

Informatii 

privind 

capacitatea 

profesionala: 

 

Solicitat  X   

Nesolicitat O         

 

 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca 

dispune de urmatorii experti cheie: 

 

A. Pentru activitatea de 

proiectare: 

 

I. Inginer de Drumuri – Sef 

Echipă proiectare 

 

- studii 

a) licenţiat al unei facultaţi de 

construcţii – detine diploma de inginer; 

b) bune cunostinţe de limba 

romana si/sau engleza; ** 

 

- experienţă profesională 

generala: 

 

minim 12 (doisprezece) ani 

experienţă profesionala în domeniul 

drumurilor (autostrazi, drumuri expres, 

drumuri nationale, drumuri judetene, 

strazi in localitati urbane), în activitatile 

 

Cerinta obligatorie: 

 

Documente care să susţină criteriul 

de calificare: 

 

a) Declaratie pe propria raspundere, 

semnata de catre reprezentantul 

legal, prin care se confirma faptul ca 

este indeplinit criteriul de calificare 

Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala – 5.4.2. Informatii 

privind capacitatea profesionala.  

 

Ofertantul va prezenta  Formularul 

nr. 13 “Lista personalului cheie” din 

Sectiunea 2 „Formulare” – Volumul 1 

al Documentatiei de Atribuire. 

 

b) Certificate/ documente 

edificatoare care probeaza/ 

confirma indeplinirea cerintelor de 

calificare: 
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de proiectare si/sau lucrări de 

construcţii  

 

- experienta profesionala 

specifica: 

 

a) minim 8 (opt) ani experienţă 

profesionala in serviciile de proiectare 

pentru Studiile de fezabilitate si/sau 

Proiecte tehnice şi detalii de executie in 

domeniul infrastructurii de transport 

rutier*; 

 

b) Experienta profesionala in calitate 

de Inginer de Drumuri – Sef echipa 

proiectare sau in pozitii similare, care 

sunt: Director Echipa de proiectare 

si/sau Sef proiect pentru executia unui 

proiect tehnic si detalii de executie, 

pentru un proiect de constructie noua 

de drum national/ drum expres/ 

autostrada. 

 

 

B. Pentru activitatea de lucrari: 

 

       I. Coordonator de Proiect 

(Reprezentantul Antreprenorului) 

Studii: 

- licenţiat al unei Facultati de 

Construcţii – detine diploma de 

inginer  

- cunostinte bune de limba 

romana si/sau engleza** 

 

Experienţă profesională generala: 

 

- minim 10 (zece) ani experienţă 

profesionala în domeniul 

drumurilor (autostrazi, drumuri 

nationale, drumuri expres, drumuri 

judetene şi strazi in localitati 

urbane) în activitatile de: lucrări de 

Formularul nr. 13 “Curriculum Vitae” 

pentru fiecare expert cheie propus, 

completat in conformitate cu 

modelul prezentat in  Sectiunea 2 

„Formulare” – Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire. 

Formularul nr. 13 “Curriculum 

Vitae” este obligatoriu sa cuprinda 

doar experienta relevanta pentru 

indeplinirea criteriilor solicitate, 

celelalte informatii nefiind luate in 

considerare. 

 

Se va nominaliza cate un expert 

pentru fiecare pozitie mentionata in 

Fisa de Date a Achizitiei. 

 

In cazul in care, in cadrul unei 

perioade de referinta, mentionate in 

Formularul nr. 13 „Curriculum 

Vitae”, expertul cheie a participat la 

mai multe proiecte/contracte, 

acestea se vor prezenta detaliat şi se 

va specifica perioada alocata 

fiecaruia in formatul luna şi an. 

Perioadele care se suprapun se vor 

lua in considerare doar o singura 

data. 

 

Pentru fiecare expert cheie propus, 

ofertantul va depune: 

- copii legalizate ale diplomelor 

obţinute şi ale atestatelor şi 

autorizarilor  menţionate în CV. 

- copii dupa actele de identitate 

(buletin, pasaport, carte de 

identitate) 

Expertii cheie trebuie sa prezinte 

documente justificative pentru 

demonstrarea experientei 

profesionale şi anume: 
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construcţii şi/sau supervizare lucrări 

de construcţii si/sau management 

de proiect / contract si/sau 

proiectare. 

 

Experienta profesionala specifica: 

a. minim 6 ani (sase ani) 

experienţă profesionala in calitate 

de Coordonator de Proiect sau in 

pozitii similare care sunt: Director 

Proiect/Manager Proiect sau 

Adjunct Director Proiect/Adjunct 

Manager Proiect in lucrari de 

constructie in domeniul 

infrastructurii de transport rutier*; 

 

b. experienta profesionala in 

calitate de Coordonator de Proiect 

sau in pozitii similare: Director 

Proiect/Manager Proiect sau 

Adjunct Director Proiect/Adjunct 

Manager Proiect in minim 1 

proiect/contract de lucrari de 

constructii în domeniul 

infrastructurii de transport rutier* in  

valoare de minimum 275.000.000 

Lei fara TVA. 

 

 

II. Coordonator de Proiect Adjunct: 

(Adjunctul Reprezentantului 

Antreprenorului) 

Studii 

- licenţiat al unei Facultati de 

Construcţii – detine diploma de 

inginer 

- cunostinte bune de limba romana 

si/sau engleza** 

 

Experienţă profesională generala: 

 

- minim 8 ani (opt ani) experienţă 

profesionala în domeniul drumurilor 

a) pentru experienta profesionala 

generala se vor prezenta copii 

legalizate dupa carnetul de 

munca/contract individual de 

munca din care sa reiasa 

perioadele mentionate in 

Formularul nr. 13 „Curriculum 

Vitae”, sau dupa caz, o declaratie 

notariala.  

b) pentru experienta profesionala 

specifica se vor prezenta 

certificate / recomandari emise 

de angajator/beneficiar pentru 

proiectele/contractele care 

demonstreaza indeplinirea 

criteriilor. 

Formularul nr. 14 “Declaratie de 

exclusivitate şi disponibilitate“ 

pentru fiecare expert cheie 

propus completat in 

conformitate cu modelul 

prezentat in Sectiunea 2 

„Formulare” – Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire. 

 

Formularul nr. 14 se va prezenta 

semnat in original de catre expertii 

cheie propusi in oferta.   
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(autostrazi, drumuri nationale, 

drumuri expres, drumuri judetene şi 

strazi in localitati urbane) în activitatile 

de: lucrări de construcţii şi/sau 

supervizare lucrări de construcţii si/sau 

management de proiect / contract 

si/sau proiectare. 

 

Experienta profesionala specifica: 

 

- minim 4 ani (patru ani) experienţă 

profesionala în calitate de Coordonator 

de Proiect Adjunct sau in pozitii similare 

care sunt: Director Proiect/Manager 

Proiect; Coordonator de Proiect sau 

Adjunct Director Proiect/Adjunct 

Manager Proiect in lucrari de 

constructie in domeniul infrastructurii 

de transport rutier*. 

 

 

III. Persoana Responsabila cu 

Asigurarea Calitatii:  

Studii 

- licenţiat al unei Facultati de 

Construcţii – detine diploma de 

inginer 

- cunostinte bune de limba romana 

si/sau engleza** 

 

Experienţă profesională generala: 

 

- minim 10 ani (zece ani) experienţă 

profesionala în domeniul 

drumurilor (autostrazi, drumuri 

nationale, drumuri expres, drumuri 

judetene şi strazi in localitati 

urbane) în activitatile de: lucrări de 

construcţii şi/sau supervizare lucrări 

de construcţii si/sau management 

de proiect / contract si/sau 

proiectare. 
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Experienta profesionala specifica: 

 

a. minim 5 ani (cinci ani) experienţă 

profesionala în asigurarea calitatii in 

pozitiile de Responsabil Control 

Calitate / Responsabil Asigurarea 

Calitatii / Sef de Laborator in lucrari 

de constructie in domeniul 

infrastructurii de transport rutier*. 

 

b. experienta profesionala in calitate de 

Responsabil Control Calitate / 

Responsabil Asigurarea Calitatii / Sef 

de Laborator in minim 1 

proiect/contract de lucrari de 

constructii în domeniul infrastructurii 

de transport rutier* in valoare de 

minimum 125.000.000 Lei fara TVA; 

 
 

 

IV Sef de Santier:  

Studii 

- licenţiat al unei Facultati de 

Construcţii – detine diploma de 

inginer 

- cunostinte bune de limba romana 

si/sau engleza** 

 

Experienţă profesională generala: 

 

- minim 6 ani (sase ani) experienţă 

profesionala în domeniul drumurilor 

(autostrazi, drumuri nationale, 

drumuri expres, drumuri judetene şi 

strazi in localitati urbane) în activitatile 

de: lucrări de construcţii şi/sau 

supervizare lucrări de construcţii si/sau 

management de proiect / contract 

si/sau proiectare. 
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Experienta profesionala specifica: 

- minim 4 ani (patru ani) experienţă 

profesionala in calitate de Sef Santier 

sau in pozitii similare care sunt: Adjunct 

Sef Santier, in lucrari de constructie în 

domeniul infrastructurii de transport 

rutier*.  

 

Note: 

Atentie! In cazul in care expertul/tii propus/si nu este angajat permanent al Ofertantului, 

si/sau capacitatea profesionala este sustinuta de un alt operator economic, Ofertantul va 

insera in oferta sustinerea operatorului economic unde expertul propus este angajat. 

Sustinerea se va prezenta in conformitate cu art. 190 din OUG 34/2006.  

a. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la pct. 5.4.2,  

ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie răspundere 

semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că indeplineplineste cerintele 

de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi 

insotita de o anexă in care ofertantul trebuie să mentioneze succint dar precis modul 

concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse 

valori, cantităti sau altele asemenea. In acest sens, in anexa, Ofertantul va nominaliza 

informatiile/documentele edificatoare prevazute la pct. 5.4.2. 

b. *) In scopul indeplinirii criteriilor de calificare mai sus mentionate,  lucrarile din 

domeniul infrastructurii de transport rutier (constructie noua si/sau modernizare si/sau 

reabilitare si/sau largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau 

autostrazilor) ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: asternere covor 

asfaltic, ranforsare sistem rutier, reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare 

versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres 

si/sau autostrazilor. 

c. Pentru fiecare din proiectele mentionate in CV-ul expertului, Ofertantul va prezenta 

documente justificative din care sa reiasa perioada de executie a contractului, numele 

Angajatorului si Beneficiarului, dovada ca expertul a lucrat in cadrul proiectului 

nominalizat. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata. 

d. **) Se considera cunostinte bune de limba romana si/sau limba engleza daca expertul 

cheie intruneste minim nivelul 2 - citit, scris, vorbit – pe scara de competenta 

mentionata de acesta la punctul 7 “Aptitudini lingvistice” din Formularul nr. 11 – 

Curriculum Vitae din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire. 

e. Certificatele/recomandarile trebuie sa fie emise de catre angajatorul/beneficiarul 

expertului de la momentul  participarii acestuia la proiectul/contractul care 

demonstreaza indeplinirea criteriului. Functiile detinute, precum si perioadele aferente 

indicate in Certificatele/recomandarile de la angajator/beneficiar trebuie  sa se 

regaseasca in cuprinsul carnetului de munca/contractului individual de munca/ 
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declaratiei notariale pe proprie raspundere. 

f. Pentru expertii de o alta nationalitate decat cea romana in cazul in care in tara de 

origine nu exista carnete de munca, se vor prezenta documente justificative din care sa 

reiasa perioada incadrarii in munca  precum si functiile detinute in aceasta perioada.  

g. Ofertantul se obliga ca expertii cheie nominalizati pentru aceasta procedura sa nu fie 

angajati in contracte aflate in derulare sau sa nu fie propusi in cadrul altor oferte 

pentru licitatii aflate in curs de derulare.  

Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2006; 2007; 

2008; 2009; 2010). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare 

afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2006 – 1 Eur = 

3,5245; 2007 – 1 Eur = 3,3373 Lei; 2008- 1 Euro = 3,6827 Lei; 2009 – 1 Euro = 4,2373 Lei,  

2010 - 1 Euro = 4,200). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si 

apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: 

www.bnr.ro  

OUG 34/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare Art. 190.  

 (1) Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui 

contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi 

persoana respectivă.  

 (2) În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi 

susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin.(1), de către o altă persoană, atunci 

acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui 

angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, (a se vedea Formularul 

nr. 38 b si anexele 1 si 2 ale acestuia din Volumul 1, Sectiunea 2 - „Formulare” din cadrul 

Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie 

ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică 

şi profesionala nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de 

atribuire, conform prevederilor art. 180 şi 181 

   (3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, capacitatea tehnică şi 

profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe 

persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). 

• Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare 

(1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 190 din ordonanţa de urgenţă, candidatul 

îsi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică si/sau profesională prin 

prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are 

obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor 

minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. 

(2) Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art 190 

alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure 

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

către persoana susţinătoare. 

(3) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv 
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la dispoziţia candidatului angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie să prevadă care sunt 

resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza 

necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză 

(4) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare, 

angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, 

în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana 

susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale 

prin implicarea sa directă. 

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) - (4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate 

autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta 

din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 

5.5) Standarde privind asigurarea calitatii 

Criteriu: 

Standarde privind 

asigurarea calitatii 

 

NOTE: 

a. in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente 

pentru fiecare dintre operatorii economici; 

b. documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data 

prezentarii lor. 

Informatii privind 

asigurarea calitatii 

Solicitat  X       Nesolicitat O  

Cerinta obligatorie: 

Documente care să trebuie susţină criteriul de calificare:  

a) Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre 

reprezentantul legal, prin care se confirma faptul ca este indeplinit 

acest criteriul de calificare. 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 15 din Sectiunea 2 

„Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire „Declaratie 

privind Standardele de Asigurare a Calitatii”. 

 

b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma 

indeplinirea cerintelor de calificare  

 

Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme 

independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a 

calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente. 

In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de 

calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte 

probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate 

confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. 

5.6) Standarde privind protectia mediului 
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Criteriu: 

Informatii privind protectia 

mediului 

 

 

Documente care să susţină criteriul de calificare  

NOTE: 

a. in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru 

fiecare dintre operatorii economici; 

b. documentele solicitate trebuie sa fie valabile la  data 

deschiderii ofertelor. 

Informatii privind protectia 

mediului 

 

Solicitat  X       Nesolicitat O 

 

Documente care să trebuie susţină criteriul de calificare: 

a) Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre 

reprezentantul legal, prin care se confirma faptul ca este indeplinit 

acest criteriul de calificare. 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 16 din Sectiunea 2 

„Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire „Declaratie 

privind Standardele de Protectie a Mediului”. 

b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma 

indeplinirea cerintelor de calificare:  

Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme 

independente care atesta respectarea standardelor de protectie a 

mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente 

In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat privind 

respectarea standardelor de mediu, asa cum este solicitat, acesta 

poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care 

probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel 

corespunzator al respectarii standardelor de mediu. 

 

5.B. ALTE INFORMATII 

5.B.1. Informaţii privind subcontractanţii 

 

În cazul în care în 

propunerea tehnică este 

inclusă posibilitatea de a 

subcontracta o parte din 

contractul respectiv, 

ofertantul are obligaţia de a 

preciza partea/părţile din 

contract pe care urmează 

să le subcontracteze, 

Cerinta obligatorie: 

Documente care să trebuie susţină criteriul de calificare: 

a) Declaratie pe Propria Raspundere semnata de catre 

reprezentantul legal prin care se confirma faptul ca este indeplinita 

aceasta cerinta. 

    Ofertantul va prezenta Formularul nr. 17 şi anexa aferenta 

acestuia din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire „Declaratie privind partea/partile din 

contract care sunt indeplinite de subcontractanti şi specializarea 
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procentul pe care-l 

realizeaza precum şi datele 

de recunoaştere ale 

subcontractanţilor propuşi. 

 

Solicitat  X                

Nesolicitat        O 

acestora”. 

NOTA: 

In conditiile în care în propunerea tehnică nu este inclusă 

posibilitatea de a subcontracta o parte din acest contract, 

ofertantul are totuşi obligaţia de a prezenta Formularul nr. 17 

„Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite 

de subcontractanti şi specializarea acestora”  menţionându-se in 

anexa aferenta acestuia „Nu este cazul”. 

b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma 

indeplinirea cerintelor de calificare  

Nu este cazul 

Nota: 

1. Ofertantul nu are dreptul, ca în cadrul aceleiaşi proceduri: 

a. să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub 

sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; 

b. să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul 

unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care 

este ofertant asociat; 

2. Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, dar 

numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Prin 

întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: 

a. asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenţă 

dominantă;  

b. care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept; sau  

c. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui 

alt subiect de drept. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie 

publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii 

nominalizaţi in ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor 

constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.  

3. Răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de 

achiziţie publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părţi din contract sunt îndeplinite de 

subcontractanţi. 

Nota: Capacitatea tehnică si/sau profesională a operatorului economic poate fi sustinuta in 

conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari şi 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari şi completari ulterioare. 

5.B.2. Informatii privind asocierea 

Mai multi operatori 

economici  au dreptul de a 

Cerinta obligatorie: 
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se asocia cu scopul de a 

depune oferta comuna, 

fara a fi obligati sa isi 

legalizeze din punct de 

vedere formal asocierea. 

 

Solicitat  X          Nesolicitat        

O 

Documente care să trebuie susţină criteriul de calificare: 

a) Declaratie pe Propria Raspundere semnata de catre 

reprezentantul legal prin care se confirma faptul ca este indeplinita 

aceasta cerinta.  

      Ofertantul va prezenta Formularul nr. 18 „Informatii privind 

asocierea” şi Formularul nr. 19 „Acordul de Asociere” din 

Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire. 

Note: 

• În conditiile în care ofertantul este contractant unic acesta 

are totuşi obligaţia de a prezenta Formularul nr. 18 şi 

Formularul nr. 19 menţionându-se „Nu este cazul”. 

• In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare 

asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile 

articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile şi 

completarile ulterioare 

c) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma 

indeplinirea cerintelor de calificare  

•  Nu este cazul 

5.B.3.  Informatii privind protectia muncii 

Criteriu: 

Informatii privind protectia 

muncii 

 

 

NOTE: 

a. in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare 

dintre operatorii economici; 

b. documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data 

prezentarii lor. 

Informatii privind protectia 

muncii 

 

Solicitat  X          Nesolicitat 

O 

 

Cerinta obligatorie: 

Documente care să trebuie susţină criteriul de calificare: 

a) Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre 

reprezentantul legal, prin care se confirma faptul ca este indeplinit 

acest criteriul de calificare. 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 20 -“Declaratie privind 

respectarea legislatiei de securitate şi sanatate in munca”  din 

Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire. 

Informatii detaliate privind  aceste reglementari se pot obtine la 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale. 

b) Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma 
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indeplinirea cerintelor de calificare:  

Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme 

independente care atesta respectarea normelor de protectie a 

muncii respectiv ISO 18001 sau echivalente. 

In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat asa 

cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau 

dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma 

asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. 

 

6. PREZENTAREA OFERTEI  

6.1) Limba de redactare a 

ofertei 

Ofertele, orice corespondenţă şi documente legate de procedura 

de atribuire transmise între ofertant şi autoritatea contractantă 

trebuie redactate în limba română. 

In cazul documentelor edificatoare ce dovedesc criteriile de 

calificare de la punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 si 5.6 prezentarea se 

va face astfel: 

Documentele emise in limba romana vor fi prezentate in original 

sau copie legalizata, dupa caz; 

Documentele emise in alta limba decat romana, vor fi prezentate 

in original sau, dupa caz, in copie legalizata, insotite de 

traducerea autorizata şi legalizata in limba romana a acestora. 

În interpretarea ofertei, limba română va prevala. 

6.2) Moneda contractului LEI 

6.3) Valoarea contractului Maxim: 1.118.840.865 Lei, fara TVA.  

6.4) Perioada de 

valabilitate a ofertei 

90 de zile incepand cu data sedintei de deschidere a ofertelor 

(inclusiv), respectiv pana la data de 16.05.2011 inclusiv.  

6.5) Garanţia de 

participare     

Solicitat X        Nesolicitat O         

Se solicita garantie de participare pentru fiecare lot in parte, 

eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o 

societate bancara/societate asigurari autorizata sa functioneze in 

Uniunea Europeana, in cuantum de 21.000.000 Lei.  

Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si 

in Euro, in cuantum de 5.000.000 Euro, calculat la un curs mediu 

afisat de BNR, aferent perioadei 01.01.2010- 30.11.2010, de 1 Euro 

= 4,200 Lei.  

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin 
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egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica pana la data de 

16.05.2011 inclusiv. 

Garantie de participare emisa in alta limba decat romana va fi 

prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si 

legalizata in limba romana. 

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.  

Garantia de participare poate fi constituita :  

• FIE prin virament bancar in conturile CNADNR SA deschise 

la BCR  SUCURSALA UNIREA:  

 

RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 LEI  

sau  

RO13 RNCB 0082 0080 9408 0003 EUR  

In acest caz, Ordinul de Plata, cu viza bancii emitente, va fi 

prezentat in original sau in copie, intr-un plic sigilat exterior atasat 

pachetului ce contine oferta. Este obligatoriu ca ofertantul sa 

realizeze viramentul bancar in timp util, luand in calcul, daca este 

cazul, si durata transferurilor interbancare, astfel incat la data si 

ora deschiderii ofertelor Autoritatea Contractanta sa poata 

confirma existenta sumei aferente garantiei de participare 

solicitata prin Documentatia de Atribuire in contul sau. 

Ordinul de plata  emis in alta limba decat romana va fi insotit de 

traducerea autorizata si legalizata in limba romana. 

• FIE prin scrisoare de garantie de participare care se 

prezinta in original, in cuantumul, forma si avand perioada 

de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, 

precum si in conformitate cu modelele prezentate in 

Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, Sectiunea 2 

„Formulare” - „Formularul nr. 21A „Garantia de 

Participare” sau, dupa caz, Formularul 21 B „Garantia de 

participare”. 

Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca  plata 

garantiei se va executa: 

a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei 

garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau 

b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza 

declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

NOTA: In cazul in care ofertantul opteaza pentru intocmirea unei 

scrisori de garantie in conformitate cu prevederile punctului a), se 
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va completa Formularul 21A . 

In cazul in care ofertantul opteaza pentru intocmirea unei scrisori 

de garantie in conformitate cu prevederile punctului b), se va 

completa Formularul 21B. 

Garantie de participare trebuie emisa in numele ofertantului la 

solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor. In cazul unei garantii de participare emise de catre o 

societate de asigurari se va prezenta dovada platii integrale a 

politei de asigurare. 

In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de 

operatori economici, este obligatorie completarea in continutul 

garantiei de participare la sectiunea „ofertant – 

denumire/numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor 

membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere. 

Art. 87din HG nr. 925/2006: 

Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia de 

participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand 

acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii : 

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantie 

de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, 

oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea 

contractului. 

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze 

contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de 

valabilitate a ofertei. 

Art. 88 din HG nr. 925/2006: 

(1) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui 

ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de 

autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 

constituirii garanţiei de bună execuţie. 

(2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă 

nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea 

contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu 

ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate 

câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data 

expirării perioadei de valabilitate a ofertei. 

(3) În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform 

prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia de a 

anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie 

după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu 

privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la 
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această dată. 

(4) După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa 

de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au fost declarate 

necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de 

participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, 

după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii contractante o 

solicitare în acest sens. 

De asemenea, Autoritatea Contractanta are dreptul de a 

retine/returna sume din garantia de participare in conditiile art 

2781 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Note: 

a. OBLIGATORIU Garantia de participare va fi prezentata separat 

intr-un plic sigilat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine 

oferta şi documentele de calificare, şi se ataseaza la coletul 

sigilat; 

b. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in 

cuantumul, forma şi perioada de valabilitate solicitate in 

Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de 

deschidere a ofertelor. 

c. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in 

vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi 

dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii, modificata şi 

completata prin O.G. nr. 27/2006) beneficiaza de reducere de 

50% din valoarea garantiei de participare (pentru a beneficia 

de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care 

dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu 

modificarile şi completarile ulterioare). 

d. Ofertantii straini tip I.M.M pot beneficia de reducere doar in 

conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara 

respectiva din care sa reiasa faptul ca au  un statut similar 

operatorilor economici de tip I.M.M din Romania. 

e. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc 

conditiile de IMM. Sunt considerati ofertanti tip IMM acei 

ofertanti pentru care toti membrii asocierii detin calitatea de 

IMM. 

6.6) Conţinutul ofertei Pachetul sigilat, continand oferta, cuprinde urmatoarele  categorii 

de documente, care trebuie trimise autoritatii contractante in 

plicuri (colete) distincte, sigilate, marcate corespunzator :  

1. Documente de calificare (documentele solicitate la punctele 
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5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, si 5.6, precum si cele solicitate la 

punctele 5.B.1., 5.B.2. si 5.B.3. din prezenta Fisa de Date a 

Achizitiei) impreuna cu documentele care insotesc oferta din 

Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire, completate de ofertant, asa cum este prevazut la 

punctul 6.7 din cadrul Fisei de Date a Achizitiei.  

2. Propunerea Tehnică, conform punctului 6.8) al   prezentei 

Fise de Date a Achizitiei; 

3. Propunerea Financiara, conform punctului 6.9) al prezentei 

Fise de Date a Achizitiei; 

Fiecare din cele 3 categorii de documente precizate mai sus, vor fi 

introduse intr-un plic (colet), care va fi sigilat, fiecare categorie 

trebuind sa contina un exemplar in original, marcat “ORIGINAL”, şi 

doua exemplare in copie, marcate „COPIE”. 

Un CD-ROM/DVD-ROM ce va conţine versiunea electronica a 

Propunerii Tehnice şi a Propunerii Financiare  trebuie ataşate 

versiunii tipărite şi introdus împreună cu aceasta in plicul (coletul) 

aferent Propunerii Tehnice şi respectiv Propunerii Financiare. In 

cazul în care se constată discrepanţe între varianta electronică şi 

cea tiparită, aceasta din urmă va prevala.  

Pachetul sigilat, continand oferta, va fi insotit in mod obligatoriu: 

- de scrisoarea de inaintare a ofertei (Formularul nr. 22 din 

Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire insotita de o copie dupa actul de identitate al 

persoanei imputernicita sa depuna oferta;  

- de un plic exterior sigilat ce va contine atat garantia de 

participare - Formularul nr. 21A sau 21B din Sectiunea 2 

„Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire cat 

si, dupa caz, documentele prin care dovedesc faptul ca se 

incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu 

modificarile şi completarile ulterioare. 

6.7) Modul de prezentare 

al documentelor de 

calificare: 

Documentele de calificare trebuie sa contina urmatoarele: 

1. Formularul A „Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la art. 69
1 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare” 

completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele 

modelului prezentat in din Sectiunea 2 „Formulare” - 

Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire; 

2. Formularul B Declaraţia: ”Certificat de participare la 

licitaţie cu ofertă independentă", completat, semnat si 
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stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat 

in din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire; 

3. Documentele solicitate la punctele 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 si 

5.6, precum si cele solicitate la punctul 5.B.1., 5.B.2. si 5.B.3. 

din Fisa de Date a Achizitiei – Capitolul 1 al Documentatiei 

de Atribuire; 

4. Formularul nr. 23 “Formularul de Identificare Financiara” 

completat, semnat şi stampilat in conformitate cu cerintele 

modelului prezentat in din Sectiunea 2 „Formulare” - 

Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire.; 

5. Formularul nr. 24  „Imputernicire” completat, semnat şi 

stampilat de catre reprezentantul legal al operatorului 

economic şi va cuprinde un specimen de semnatura al 

persoanei care a fost imputernicita. Acest formular va fi 

completat in conformitate cu cerintele modelului prezentat 

din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei 

de Atribuire, iar in cazul unei asocierii Formularul nr. 24 va 

fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii in parte, 

indiferent daca se va nominaliza aceeasi persoana ca 

reprezentant imputernicit. 

Pentru persoanele juridice/fizice romane şi straine 

Formularul nr. 24 „Imputernicire”  va fi semnat şi stampilat 

de catre reprezentantul legal al operatorului economic. 

6. Formularul nr. 25 “Informatii generale despre ofertant” 

completat, semnat şi stampilat in conformitate cu cerintele 

modelului prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 

al Documentatiei de Atribuire. 

6.8) Modul de prezentare 

a propunerii tehnice 
Ofertantul are obligatia de a elabora şi a prezenta Propunerea 

Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de 

Sarcini – Volumul 3 al Documentatiei de Atribuire. 

Propunerea Tehnica trebuie să conţină şi următoarele 

documente: 

1. Formularul nr. 26 “Organigrama” completat, semnat şi 

stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat 

in Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de 

Atribuire astfel incat sa demonstreze indeplinirea 

specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire; 

2. Formularul nr. 27 “Documente de confirmare a acceptarii 
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de catre ofertant a clauzelor contractuale” completat, 

semnat şi stampilat in conformitate cu cerintele modelului 

prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire astfel incat sa demonstreze 

indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de 

Atribuire; 

3. Formularul nr. 28 “Perioada de Garantie” completat, 

semnat şi stampilat in conformitate cu cerintele modelului 

prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire astfel incat sa demonstreze 

indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de 

Atribuire; 

4. Formularul nr. 29 “Program rezumativ si Program de 

lucru” completat, semnat şi stampilat in conformitate cu 

cerintele modelului prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - 

Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire astfel incat sa 

demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din 

Documentatia de Atribuire; 

5. Formularul nr. 30 “Informatii suplimentare” completat, 

semnat şi stampilat in conformitate cu cerintele modelului 

prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire astfel incat sa demonstreze 

indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de 

Atribuire.       

6. Formularul nr. 31 “Proiectare pentru autostrada propusa” 

completat, semnat şi stampilat in conformitate cu cerintele 

modelului prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 

al Documentatiei de Atribuire astfel incat sa demonstreze 

indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de 

Atribuire.       

7. Formularul nr. 32 “Programul Antreprenorului de Control 

al Calitatii” completat, semnat şi stampilat in conformitate 

cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” 

- Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire astfel incat sa 

demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din 

Documentatia de Atribuire.       

8. Formularul nr. 33 “Durata de realizare a proiectului 

tehnic” completat, semnat şi stampilat in conformitate cu 

cerintele modelului prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - 
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Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire astfel incat sa 

demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din 

Documentatia de Atribuire.       

9. Formularul nr. 34 “Durata de executie a lucrarilor” 

completat, semnat şi stampilat in conformitate cu cerintele 

modelului prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 

al Documentatiei de Atribuire astfel incat sa demonstreze 

indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de 

Atribuire.         

10. Formularul nr. 35 “Metodologia de lucru” completat, 

semnat şi stampilat in conformitate cu cerintele modelului 

prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire astfel incat sa demonstreze 

indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de 

Atribuire.       

6.9) Modul de prezentare 

a propunerii financiare 

Propunerea financiară trebuie să fie prezentata în Lei (valorile fiind 

exprimate cu două zecimale) şi va include: 

o Formular de depunere a Propunerii Financiare (Formularul 

nr. 36 din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire), impreuna cu: 

a) Declaratia(iile) ofertantului semnate şi 

stampilate de fiecare membru al asocierii 

participant la ofertă (Formatul declaratiei la care 

se face referire se prezinta la punctul 4 din 

Formularul de depunere a propunerii financiare 

– Formularul nr. 36), 

b) Anexele 1 - 6 la Formularul de depunere al 

ofertei; 

Preturile unitare trebuie sa cuprinda şi comisioanele bancare 

suportate de Antreprenor şi pe cele suportate de catre Beneficiar 

atunci cand efectueaza platile catre Antreprenor. 

Erorile aritmetice sau viciile de forma vor fi corectate de catre 

Comisia de evaluare, dupa cum urmeaza: 

o Unde sunt diferente intre sumele exprimate in cifre 

şi cele exprimate in litere, se va lua in considerare 

valoarea exprimata in litere, si 

o Unde sunt diferente intre pretul unitar şi suma 

totala rezultata prin multiplicarea pretului unitar cu 

cantitatea, se va lua in considerare pretul unitar 
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ofertat. 

Nota:  

• „Declaratia(iile) ofertantului” din cuprinsul Formularului nr. 35 

„Formular de depunere al ofertei” va fi semnata pentru 

persoanele juridice/fizice romane si straine de catre 

reprezentantul legal al operatorului economic. In cazul unei 

asocieri, „Declaratia(iile) ofertantului” din cuprinsul 

Formularului nr. 36 „Formular de depunere a propunerii 

financiare”  va fi completat de fiecare asociat si va fi semnat de 

catre reprezentantul sau legal; 

• Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul 

unui document a caror corectare/completare este sustinuta in 

mod neechivoc de sensul şi de continutul altor informatii 

existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a 

caror corectare/completare are rol de clarificare sau de 

confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj 

incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de 

atribuire. 

6.10) Modul de prezentare 

a  ofertei (la depunere) 

Ofertele se vor depune separat pe fiecare lot, înaintea termenului 

limită de depunere a ofertelor specificat în Fişa de Date a 

Achiziţiei. 

Ele trebuie să conţină documentele solicitate in sectiunile 6.7, 6.8 şi 

6.9 din prezenta Fişă de Date a Achiziţiei. 

Ofertele vor fi inaintate: 

• FIE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 

(serviciu poştal oficial) către:  

CNADNR S.A. – CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere 

si Informatica), Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, Sector 6, 

Bucuresti. 

• FIE livrate printr-un serviciu de curierat la adresa de mai 

sus; 

• FIE livrate personal la adresa mentionata mai sus, in baza 

scrisorii de inaintare a ofertei (Formularul nr. 22) insotita 

de o copie dupa actul de identitate al persoanei 

imputernicita sa depuna oferta. Autoritatea Contractanta va 

elibera o nota de primire semnata şi datata din care sa 

reiasa faptul ca oferta a fost depusa. Initial, oferta va fi 

inregistrata la Registratura CNADNR S.A. – CESTRIN 

(Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica), Bd. Iuliu 

Maniu, nr. 401A, Sector 6, Bucuresti. 
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Nota:   

Pentru a evita pierderea sau deteriorarea documentelor, ofertantii 

sunt rugati sa intreprinda demersurile necesare pentru a depune 

ofertele exact la adresa mentionata mai sus. Ofertele depuse prin 

alte mijloace decât cele menţionate nu vor fi luate în considerare. 

Pe plicul exterior se vor scrie următoarele informaţii:  

a) adresa unde trebuie depuse ofertele: CNADNR S.A. – 

CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica), 

Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, Sector 6, Bucuresti; 

b) Oferta depusa pentru contractul „Proiectare şi executie 

autostrada Lugoj-Deva – Lot 1” km 0+000 – km 27+400; 

c) Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1 

„Informatii Generale”, punctul 1.1 „Autoritatea 

Contractanta” a Fişei de Date a Achizitiei. 

d) cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere 

a ofertelor din data de 15.02.2011, ora 15:00”; 

e) numele ofertantului (in cazul unei asocieri, se va indica 

intreaga denumire a acestuia, nu numai cea a lider-ului). 

Nota: 

1) Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor 

incluse in oferta, opis care se va prezenta in cuprinsul 

Documentelor de calificare. 

2) Paginile Ofertei (Documente de calificare, Propunerea Tehnica 

şi Propunerea Financiara) trebuie sa fie numerotate, stampilate şi 

semnate de catre persoana desemnata ca reprezentant 

imputernicit sa semneze oferta asa cum reiese din Formularul nr. 

24 “Imputernicire”. 

3) Oferta va fi insotita de un plic exterior sigilat ce va contine  

Garantia de Participare (conform Formularului nr. 21 A/ 

Formularului nr. 21 B din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al 

Documentatiei de Atribuire) cat si, dupa caz, documentele prin 

care dovedesc faptul ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 

346/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

6.11) Deschiderea 

ofertelor 

Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de deschidere 

a ofertelor pe baza unei imputerniciri in acest sens, alta decat 

Formularul nr. 24 „Imputernicire” din Sectiunea 2 „Formulare” - 
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Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire 

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 

15.02.2011 ora locala 15:00, la sediul CNADNR S.A. – CESTRIN 

(Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica), Bd. Iuliu Maniu, 

nr. 401A, Sector 6, Bucuresti. 

Pentru accesul in cladire, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor 

pot apela numarul de telefon: 0040 021 264 32 99. 

6.12) Modificarea şi 

retragerea ofertelor 

Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele printr-o înştiinţare 

scrisă şi depusa înainte de termenul limită de depunere a 

ofertelor.  

După termenul limită de depunere a ofertelor  

nu se poate modifica sau retrage nicio ofertă. 

Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie să fie 

elaborată şi depusă în conformitate cu cerintele din prezenta Fisa 

de date, punctul 6.10 de mai sus. Pe plicul exterior (şi pe plicul 

interior cu pricina), trebuie să se scrie „Modificare” sau 

„Retragere”, după caz. 

6.13) Costurile pentru  

pregătirea ofertelor 

Niciun cost suportat de ofertant pentru pregătirea şi depunerea 

ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de 

către ofertant. 

6.14) Proprietatea  asupra 

ofertelor  

Cu excepţia ofertelor depuse la o altă adresă a autorităţii 

contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită 

pentru depunere, care se returnează nedeschise, autoritatea 

contractantă reţine toate ofertele primite pentru această 

procedură de atribuire. În consecinţă, ofertanţii nu au dreptul de a 

li se returna ofertele reţinute. 

7. CRITERII DE ATRIBUIRE: 

7.1)  Preţul cel mai scăzut                                                                                O  

7.2)  Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic           X  

7.3)  Factori de evaluare Pondere  

(Suma ponderilor să nu depăşească 100) 

1. Propunere tehnică 70% 
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2. Propunere financiară  30% 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

1. Punctajul tehnic se acorda astfel: 

Punctajul maxim pentru criteriul tehnic este de 100 puncte. 

Factor de evaluare 1  – PROPUNERE TEHNICA 

 Nr. 
Crt. 

ARTICOL/CRITERIU Punctaj 

I. CRITERII EVALUARE PROPUNERE TEHNICA – Program de lucru 

 

Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a înţeles pe deplin amploarea şi 
complexitatea contractului, precum şi amploarea şi perioada de timp necesare pentru lucrările de 
proiectare. În acest sens ofertantul trebuie să furnizeze detalii suficiente în oferta sa, pentru a 
permite autorităţii contractante sa evalueze în detaliu propunerea tehnica.  

Criteriu: Metodologia de acordare a punctajului: Punctaj  

Program 

Rezumativ şi 

Program de 

lucru 

Pentru prezentarea fiecaruia din următoarele elemente, 
punctajul va fi acordat dupa cum urmeaza: 

a. Utilizarea unei metode computerizate pentru planificare – 6 

puncte; 

b. Simularea utilizarii metodei de planificare „Linia de 

echilibru” – 6 puncte; 

c. Prezentarea programului general de executie intr-un 

program specializat, precizandu-se  activitatile si 

subactivitatile in ordinea optima tehnologica la nivel de 

obiect – 5 puncte, la care se adauga pentru: 

c1: corelarea activitatilor si subactivitatilor cu 

elementele de constructie: - 3 puncte; 

c2: corelarea activitatilor si subactivitatilor cu 
categoriile de lucrari – 3 puncte; 
c3: corelarea activitatilor si subactivitatilor cu 

resursele alocate (manopera si utilaje) – 3 puncte; 

 

d. Prezentarea Cash-flow-lui intr-un program specializat 

corelat cu Programul general de executie – 6 puncte. 

 

Nu se acorda punctaje intermediare. 

32 

II. CRITERII EVALUARE PROPUNERE TEHNICA - Proiectare 

Criteriu: Metodologia de acordare a punctajului: Punctaj  

Proiectarea 

pentru 

autostrada 

Se acorda 3 puncte pentru fiecare din urmatoarele:  

a. Prezentarea liniei rosii a aliniamentului autostrazii – 
18 
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propusă vertical si orizontal; 

b. Prezentarea de solutii tehnice  pentru proiectarea  tipurilor 

de poduri identificate; 

c. Prezentarea de solutii tehnice  pentru Proiectarea zonelor 

de parcare indentificate şi a Centrului de Intretinere;  

d. Prezentarea de solutii pentru Proiectarea 

amplasamentului şi a tipului de iluminat;  

e. Prezentarea de solutii tehnice  pentru Proiectarea 

amplasamentului si a măsurilor de atenuare a zgomotului. 

f. Prezentarea solutiei si metodologiei pentru implementarea 

ITS-ului. 

Nu se acorda punctaje intermediare. 

 

III. CRITERII EVALUARE PROPUNERE TEHNICA - Administrativ 

Criteriu: Metodologia de acordare a punctajului: Punctaj  

Programul 
Antreprenorului 

de Control al 
Calităţii 

Se acorda 5 puncte pentru Prezentarea unui eşantion (nu 
document întreg ) de sistem de  Controlul Calitatii utilizat de 
catre ofertant, prin care sa se  demonstreze modul de 
indeplinire al contractului „Proiectare si executie autostrada 
Lugoj –Deva – Lot 1 km 0+000 – km 27+400”, precum  si 
prezentarea unor masuri concrete de interventie; 

 
Nu se acorda punctaje intermediare. 

5 

IV. CRITERII EVALUARE PROPUNERE TEHNICA - Metodologie 

Criteriu: Metodologia de acordare a punctajului: 
Punctaj 
maxim 

Durata de 
realizare a 
proiectului 

tehnic 

Ofertantul care a prezentat cea mai scurta durata de timp de 
realizare a proiectului tehnic va primi maxim 11 puncte.  

Punctajele pentru celelalte oferte se vor acorda in raport cu oferta 
care prezentat cea mai scurta durata de timp de realizare a 
proiectului tehnic, astfel: 
 
Punctaj oferta in cauza = (Cea mai scurta durata de timp/ Durata de 
timp a ofertei in cauza) X 11 
 
Note:  
• Durata de realizare a proiectului tehnic se va prezenta in format 

„zile” 
• Ofertele care nu vor prezenta durata de realizare a proiectului 

tehnic in format „zile” nu vor fi punctate. 
• Minim de zile acceptat de autoritatea contractanta si  pentru care 

se acorda punctaj este de 120 zile 
 

11 
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Durata de 
executie a 

lucrarii 

Ofertantul care a prezentat cea mai scurta durata de timp de 
executie a lucrarii va primi maxim 11 puncte.  

Punctajele pentru celelalte oferte se vor acorda in raport cu oferta 
care prezentat cea mai scurta durata de timp de executie a lucrarii, 
astfel: 
 
Punctaj oferta in cauza = (Cea mai scurta durata de timp/ Durata de 
timp a ofertei in cauza) X 11 
 
Note:  
• Durata de executie a lucrarilor se va prezenta in format „zile” 

• Ofertele care nu vor prezenta durata de executie a lucrarilor in 
format „zile” nu vor fi punctate. 

• Minim de zile acceptat de autoritatea contractanta si  pentru care 
se acorda punctaj este de 540 zile 
 

11 

Perioada de 
garantie 

Pentru oferta care prezinta maxim 1460 zile garantie se acorda 
11 puncte 

 

Pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie cuprinsa intre 
730 zile si 1460 zile se acorda punctaj folosind urmatoarea 
formula: 

                                    n-730 

Punctaj oferta in cauza =----------------- X11 

                                  1460-730 

Unde n reprezinta numarul de zile de garantie prezentat in oferta 
in cauza 

 Note: 

• Perioada de garantie se va prezenta in format „zile” 

• Ofertele care nu vor prezenta Perioada de garantie in 

format „zile” nu vor fi punctate. 

• Minim de zile pentru care se acorda punctaj este de 730 

zile 

• Maxim de zile pentru care se acorda punctaj este de 1460 

zile 

11 

Metodologia 
de lucru 

Se acorda cate un punct pentru prezentarea modului de 

desfasurare si a tehnologiei propuse pentru executarea fiecareia 

din urmatoarele activitati: 

- decapare pamant vegetal si excavatii; 

- umpluturi; 

- executie fundatie balast; 

- executie strat balast stabilizat; 

- executie sisteme de scurgere a apei; 

- executie consolidari; 

12 
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- asternere mixturi asfaltice; 

- executie poduri, pasaje si viaducte cu detalierea activitatilor 

de forare coloane, armare, cofrare, betonare, montare 

grinzi prefabricate, montare tablier; 

- executie noduri rutiere si conexiunile cu sectoarele 

invecinate, 

- ITS, 

- iluminat/spatii de servicii/centru de intretinere. 

- readucerea zonelor afectate de executia lucrarilor la starea 

initiala 

Nu se acorda punctaj intermediar 

TOTAL PUNCTAJ PROPUNERE TEHNICĂ  100 

Factor de evaluare 2 - Propunere financiară  

7.4) Evaluarea ofertelor 

La evaluarea ofertelor, se va ţine cont de următoarele:  

[Art. 36, HG 925/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare] –  

(1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:  

a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3): „a) a fost depusa după data şi ora 

limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b) nu sunt 

insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma şi avand perioada de valabilitatea  

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerintele de 

calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art.11 

alin (4) – (5) documente relevante in acest sens;  

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în 

considerare din următoarele motive:  

- în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte 

alternative;  

- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;  

d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă 

şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu 

prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;  

e) preţul , fara TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimata comunicata 

prin anuntul de participare şi nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare 

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;  

e1) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata 

prin anuntul de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare 

pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta a cel putin 
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uneia dintre urmatoarele situatii : 

-  pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in anuntul de 

participare 

-  inchierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale 

ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite 

praguri valorice 

f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că 

oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, 

astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi 

solicitati prin caietul de sarcini. 

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:  

a) nu satisface in mod corespunzator cerinţele caietului de sarcini;  

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea 

contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase 

pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu 

accepta renuntarea la clauzele respective;  

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi 

care nu pot fi justificate. 

d) in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevazut defalcarea pe loturi, oferta este 

prezentata fara a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila 

aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte 

7.5) Evaluarea propunerii tehnice 

Se va evalua propunerea tehnica numai pentru 

ofertele declarate acceptabile. 

In urma evaluării tehnice vor fi considerate ca 

admisibile din punct de vedere tehnic numai acele 

oferte care au fost declarate acceptabile şi conforme. 

Scorul tehnic al ofertei = punctajul tehnic obtinut in 

baza Algoritmului de Calcul privind Propunerea 

Tehnica prezentata la punctul 7.3  al Fisei de Date a 

Achizitiei. 

7.6) Evaluarea propunerii financiare 

După încheierea evaluării tehnice se analizeaza 

Propunerile Financiare pentru ofertele care sunt 

considerate admisibile din punct de vedere tehnic.  

Orice erori aritmetice sau vicii de forma vor fi corectate 

fără întârziere conform prevederilor legale. 

Ofertei admisibile din punct de vedere tehnic, care 

prezinta cel mai mic pret (cea mai buna Propunere 

Financiara) i se vor atribui 100 de puncte ca scor 

financiar, in timp ce pentru celelalte oferte admisibile 
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din punct de vedere tehnic, scorul financiar va fi 

calculat după cum urmează: 

Scorul Financiar al ofertei – SFO 

          valoarea celei mai bune propuneri financiare 

SFO  = --------------------------------------------------------- x 100 

                           valoarea propunerii in cauza 

7.7) Desemnarea ofertei câştigătoare 

/ Algoritm de calcul scor final 

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 

economic se stabileşte prin aplicarea ponderii 

propunerii tehnice (70%) la scorul tehnic obţinut şi a 

ponderii propunerii financiare (30%) la scorul financiar 

obtinut. 

Acest calcul se face prin înmulţirea: 

- scorului tehnic acordat fiecărei oferte admisibile cu 

0,70; 

- scorului financiar acordat fiecărei oferte admisibile 

din punct de vedere tehnic cu 0,30. 

Rezultatele astfel obţinute se adună pentru fiecare 

ofertă în parte şi cea care obţine scorul final cel mai 

mare va fi declarată castigatoare. 

7.8) Informare ofertanţi        Autoritatea Contractantă va informa ofertanţii cu 

privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire. 

       Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată 

cîştigătoare vor fi informaţi asupra motivelor care au 

stat la baza deciziei respective.  

 

 

8. CĂI DE ATAC 

Eventualele contestaţii se pot depune:  

In conformitate cu art. 255, alin. 1 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare:  „Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept 

ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor 

legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii 

contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale 

administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă”.  

Ofertantii care se afla in situatia descrisa de art. 255, alin. (1) se pot adresa pentru solutionarea 

contestatiilor 

FIE:   pe cale administrativ-jurisdictionala:  
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Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresă: Str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, Bucuresti, Cod postal:  30081 

Telefon: (021) 310.46.41 

Fax: (021) 310.46.42 

E-mail: office@cnsc.ro 

Adresă de internet: www.cnsc.ro 

 FIE: in prima instanta, in conditiile stipulate de art. 286, alin (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Tribunalul Bucuresti 

Adresă: Bulevardul Unirii nr 37, sector  3 

Telefon: (021 ) 408.36.00; (021 ) 408.37.00 

Fax: (021) 408.37.81 

E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro 

Adresă de internet: http://www.tmb.ro/index.php  

 

Plangerea formulata  impotriva deciziei Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau a 

primei instante de judecata se solutioneaza de catre Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de 

contencios administrativ si Fiscal, in conditiile stipulate de art. 283, alin (11)  si de art. 287 16 alin (1) 

din  OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.  

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal  

Adresă: Str. Splaiul Independentei  nr. 5, sector 4, Cod Postal 050091,   

Bucureşti, Romania 

Telefon: +40 (021) 319.51.80;  +40 (021) 319.51.81; +40 (021) 319.51.83  

Fax: +40 (021) 319.51.76   

E-mail: infocabuc@just.ro; relatiicab@just.ro 

Adresă de internet: http://portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=2 

 

9. CONFIDENŢIALITATE Deciziile comisiei de evaluare cu privire la evaluarea ofertelor sunt 

colective şi se adoptă în şedinţe închise. Membrii comisiei de 

evaluare sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea asupra 

conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii 

prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce 

atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea 
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intelectuală sau secretele comerciale. 

Raportul procedurii de atribuire va face parte din dosarul achiziţiei 

publice, ce are caracter de document public. Accesul persoanelor 

la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi 

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul 

acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat 

decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

În cazul în care oferta conţine informaţii clasificate sau protejate 

de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, ofertanţii vor 

indica acest lucru în ofertă. 

10. REGULI DE EVITARE A 

CONFLICTULUI DE 

INTERESE 

1. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru 

a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 

interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.  

2. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea 

documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator 

economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, 

dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea 

documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze 

concurenţa. 

3. Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în 

procesul de verificare / evaluare a ofertelor, nu au dreptul de a fi 

ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea 

excluderii din procedura de atribuire. 

4. Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare 

a ofertelor următoarele persoane: 

a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni 

din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau 

subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 

unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, 

cu persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 

unuia dintre ofertanţi; 

c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de 

natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul 

procesului de verificare/evaluare a ofertelor. 



 Pagina 51 din 130  

d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la 

nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei 

unui conflict de interese astfel cum este acesta 

reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare 

5. Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care 

au fost implicate in procesul de verificare / evaluare a ofertelor 

depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul 

unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, 

sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza 

imorală. 

 

11. ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE  

În cazul anularii procedurii de achiziţie publică, autoritatea contractantă va trebui să anunţe 

ofertanţii despre aceasta. Dacă procedura de atribuire se anulează înainte de deschiderea 

ofertelor, acestea vor fi trimise înapoi sigilate ofertantului. 

         Procedura de atribuire se anulează în următoarele cazuri: 

Art. 209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

„(1)Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie, 

de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 

atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 

a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 

102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); 

b)au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; 

c)nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu 

pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; 

d)abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă 

încheierea contractului. 

e) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care 

dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare din anunţul/invitaţia 

de participare, din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu 

procedura de atribuire. 

 (11)Dispoziţiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o 

procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

(2)În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în 
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care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

a)în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se 

constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. 

a)-f); 

b)autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea 

să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f)” 

Autoritatea contractantă nu este răspunzatoare pentru eventualele riscuri, cum ar fi pierderea 

profitului cauzată de anularea procedurii de atribuire. 

 

 

12. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU  

12.1) Ajustarea preţului 

contractului 

Solicitat        X       

 Nesolicitat     O        

12.2) Garanţia de bună 

execuţie a  contractului    

da  X     nu  O 

 

 

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia 

autoritatii contractante o garantie de buna executie a contractului 

in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, 

emisa de catre o banca autorizata/ societate de asigurari sa 

functioneze in Romania şi completata conform Formularului nr. 

37 A/ Formularului nr. 37 B din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 

1 al Documentatiei de Atribuire. 

Garantia de bună execuţie se va prezenta Autorităţii Contractante 

în termen de 15 zile de la semnarea contractului. In caz contrar 

Autoritatea Contractantă va considera contractul ca neîncheiat 

urmând a fi reţinută garanţia de participare. De asemenea, vor fi 

demarate negocierile cu urmatorul clasat in cadrul procedurii de 

atribuire. 

In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia 

contractul cu ofertantul a carei oferta a fost stabilita castigatoare, 

datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de 

forta majora, atunci aceasta are dreptul: 

a) fie sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi; 

b) fie sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului de achizitie publica. 

 

Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de 

garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o 

societate de asigurari, care devine anexa la contract. 

Garantia de buna executie se prezinta in original.  
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Nota:  

Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in 

vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi 

dezvoltarii intreprinderilor mici şi mijlocii, modificata şi 

completata prin O.G. nr. 27 / 2006) şi doresc sa depuna 50% din 

valoarea garantiei de buna executie vor depune documente prin 

care dovedesc faptul ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 

346/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

13. SEMNAREA 

CONTRACTULUI 
Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la 

rezultatul aplicării procedurii de atribuire. 

Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi 

informaţi asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective.  

Înainte de încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va 

solicita să prezinte dovada legalizării asocierii, în cazul în care 

oferta a fost depusă de un grup de operatori economici, şi 

contractele încheiate cu subcontractanţii, în cazul în care părţi din 

contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul 

sau mai mulţi subcontractanţi, în termen de 10 zile de la 

informarea privind acceptarea ofertei prezentate. 

După prezentarea contractelor încheiate cu subcontractanţii, 

ofertantului câştigător i se va comunica data stabilită pentru 

semnarea contractului. 

Anunţul de atribuire va fi publicat la adresa de internet: www.e-

licitatie.ro. 

 

14. ALTE INFORMATII Intrucat, din motive tehnice, Volumul 3 – Caietul de sarcini, şi 

Volumul 4 – ANEXE, parte componenta a  Documentatiei de 

Atribuire, nu pot fi publicate la adresa de internet: www.e-

licitatie.ro,  Documentatia de Atribuire va fi disponibila gratuit in 

format electronic pe site-ul www.cnadnr.ro . 
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Formularul A 
 
OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

 
Titlul contractului: „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”,  km 0+000 – km 27+400 

 

 

Subsemnatul___________________, reprezentant legal 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. 69 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

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

aprobata si cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ofertantul/Ofertantul 

asociat/Subcontractantul  (se alege cazul corespunzator si se inscrie numele) _____________________  nu 

are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu 

are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau 

care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante.  

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. 

                                                    

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

Operator economic,   

_________________                                                                                                                               

(semnatura autorizată si stampila)  

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 

unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 

producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Operator economic,            

______________       

(semnatura autorizată si stampila)  

 

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, iar in cazul in 

care ofertantul declara ca intentioneaza sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata si de catre 

subcontractor/subcontractori si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecarui 

asociat/subcontractant).  
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Formularul B 
 

DECLARATIA: 

 

„Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” 

pentru contractul  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ..........................., 

intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de CNADNR SA, în 

calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,  certific/certificăm prin prezenta 

că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.  

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 

ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de 

achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a 

exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 

procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 

obiectul respectivei proceduri;  

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 

momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 

prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  

Data: 

          Ofertant, 

 

      Reprezentant/Reprezentanţi legali      

 

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

                                     (semnături) 
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Formularul nr. 1 
OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

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

___________________________________________________________________________ 

(denumirea/numele şi 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 ma aflu in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata şi cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau 
spălare de bani.  

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.  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________. 

                                                         (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

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

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca Am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, 
semnata de reprezentantul sau legal.
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Formularul nr. 2 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Subsemnatul(a)............................................................(nume/prenume), ........................................................ 

(date de identificare), reprezentant legal al ................................................................ (denumirea / numele 

operatorului economic), în calitate de ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz)  

la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

„Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400, cod CPV 45233110 – 3,  

45233120 – 6 şi 71322500-6, organizată de Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din 

Romania, declar pe propria răspundere că ofertantul: 

         a) nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
         b) si-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în care sunt stabilit până la data 31.12.2010; 

         c) in ultimii 2 ani nu s-a aflat in situatia de a nu isi indeplini obligatiile contractuale sau de a-si indeplini in 
mod defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau 
este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ; 

          d) nu a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

         e) nu prezintă informaţii false. 
De asemenea, am cunostinta de  urmatoarele prevederi ale  art 181 alin e), conform carora  Autoritatea 
contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
orice ofertant care “nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie”  
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. 
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,                               Operator economic, 
…………………..      …………………………………….. 

                                                                                          (semnatura autorizată si stampila)  
 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 «Falsul in Declaratii» din Codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» 

 Operator economic,               
(semnatura autorizată si stampila) 

 
 
�ota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de 
reprezentantul sau legal 
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Formularul nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARATIA PRIVIND CAPACITATEA DE EXERCITARE A   

ACTIVITATII PROFESIONALE 

 

Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 

 
 
 Subsemnatul__________________________________(nume/prenume), reprezentant legal 

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

economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca 

informatiile prezentate sunt reale. 

 Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi inteleg ca 

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

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

declaratie. 

a) Sunt inregistrat ca …………………………………(forma de organizare) la  

…………………………………..(organizatie/institutie) 

 

b)  Declar ca detin certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data, institutia care il emite) 

……………………………………………………………………………………………… 

 Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 

furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Companiei Nationale de Autostrazi şi Drumuri Nationale 

din Romania SA cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea desfasurata. 

                      Data,                          

                     Operator economic,   

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 292 « Falsul in Declaratii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 

unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 

producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Data,                          

                     Operator economic,   

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

*
)
 Aceasta declaratie, in cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de 

reprezentantul sau legal 
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Formularul nr. 4 
 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIA PRIVIND CIFRA DE AFACERI IN DOMENIUL DE ACTIVITATE AFERENT INFRASTRUCTURII DE 

TRANSPORT RUTIER, REZULTATUL EXERCITIILOR FINANCIARE NETE (PROFIT NET/PIERDERE), 

INDICATORUL DE LICHIDITATE GENERALA 

 

Titlul contractului: „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 

 

 

Subsemnatul(a)......................................................................................................(nume/prenume) 
........................................................ (date de identificare), reprezentant imputernicit al 
.............................................................................................................................................................   
                                       (denumirea / numele ofertantului),         
in calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
declar pe proprie raspundere ca datele din tabelul de mai jos sunt in conformitate cu datele din bilanturile 
contabile si cu cele din rapoartele financiare anuale.   
         [Vă rugăm sa completaţi următoarele tabele

1
 cu datele financiare în baza bilanturilor contabile si a 

rapoartelor financiare anuale.  

       [ Cifrele din toate coloanele tabelului nr. 1 trebuie să aibă aceeaşi bază pentru a permite să fie făcută 

o comparaţie directă de la an la an (sau, dacă baza se schimbă, trebuie prezentată o explicaţie a acestei 

schimbări sub forma unei note de subsol la tabel). Orice clarificare sau explicaţie considerată ca necesară 

trebuie furnizată.] 

 
Tabelul nr. 1 

Date financiare 
2007 

Lei 

2008 

Lei 

2009 

Lei 

Media 2 

Lei 

Cifra de afaceri globala 
    

Cifra de afaceri in domeniul de 

activitate aferent infrastructurii de 

transport rutier* 

    

Rezultatul exercitiilor financiare nete 

(profit net/pierdere) 

    

1 Dacă oferta este depusă de o asociere de operatori economici, datele din tabelul de mai sus trebuie să 

reprezinte suma datelor din tabelele corespunzătoare din declaraţiile furnizate de membrii asocierii – vezi 

Anexa Formularului nr. 4. 

2
 Sumele din coloana „media” trebuie să fie media aritmetică a sumelor din cele trei coloane anterioare de 

pe acelaşi rând. 

Subsemnatul__________________________________(nume/prenume), reprezentant imputernicit 

al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) declar 

pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca, ofertantul 
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……………………………………… (denumirea ofertantului) dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la 

alte instrumente financiare in valoare de ………………… Euro pentru o perioada de ……… luni, suma suficienta 

pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului. 

Tabelul nr. 2 

INDICATORI FINANCIARI 
2009  

Lei 

Active Circulante**)  

Datorii Curente**)  

                                                  Active Circulante**) 

Lichiditatea Generala (LG) = ---------------------------- X 100 

                                                    Datorii Curente**) 

 

**) Valorile aferente acestor indicatori financiari trebuie sa se regaseasca in bilanturile contabile ale 

anului 2009 sau in alte documente prin care se reflecta o imagine fidela a situatiei economico – financiare 

pe care Autoritatea Contractanta le poate considera edificatoare. Valorile aferente indicatorilor financiari 

trebuie sa corespunda realitatii, in acest sens operatorul economic va specifica provenienta  acestora prin 

indicarea pozitiilor aferente acestora in cuprinsul bilanturilor contabile. 

Nota:   

• Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2007; 2008; 2009; 

2010). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru 

transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro  (2007 – 1 Eur = 3,3373 Lei; 2008- 1 

Euro = 3,6827 Lei; 2009 – 1 Euro = 4,2373 Lei). Pentru alte monede decat Euro, se transforma 

mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe 

site-ul: www.bnr.ro  

• Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier* trebuie sa fie 

mai mica sau egala decat Cifra de afaceri globala. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 

unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 

producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».    

          Data  completarii             

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

Nota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii se va semna de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului 
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Anexa Formularului nr. 4 
OPERATOR ECONOMIC                                                                   
_____________________ 
 (denumirea/numele) 

 

         DECLARATIA PRIVIND CIFRA DE AFACERI IN DOMENIUL DE ACTIVITATE AFERENT INFRASTRUCTURII 
DE TRANSPORT RUTIER, REZULTATUL EXERCITIILOR FINANCIARE NETE (PROFIT NET/PIERDERE), 

INDICATORUL DE LICHIDITATE GENERALA PREZENTATA DE FIECARE MEMBRU IN ASOCIERE* 
 
Autoritatea contractantă: Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania 

Adresa:  B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti, România 

 

Subsemnatul(a)......................................................................................................(nume/prenume) 
........................................................ (date de identificare), reprezentant legal al 
.............................................................................................................................................................   
                                       (denumirea / numele operatorului economic),                  
în calitate de ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dupa caz)  la procedura de licitaţie deschisă 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică declar pe proprie raspundere ca datele din tabelul de mai 
jos sunt in conformitate cu datele din bilanturile contabile si cu cele din rapoartele financiare anuale.   

 

       Următoarele tabele conţin datele noastre financiare în baza bilanturilor contabile şi a rapoartelor 

financiare anuale precum si a documentelor/contractelor realizate in domeniul infrastructurii de transport 

rutier, care au fost incluse în documentele de calificare . Cifrele din toate coloanele tabelului nr. 1 au fost 

furnizate pe acelaşi fundament pentru a permite o comparaţie directă de la an la an. 

Tabelul nr. 1 

Date financiare 
2007 

Lei 

2008 

Lei 

2009 

Lei 

Media 1 

Lei 

Cifra de afaceri globala 
    

Cifra de afaceri in domeniul de 

activitate aferent infrastructurii de 

transport rutier* 

    

Rezultatul exercitiilor financiare nete 

(profit net/pierdere) 

    

1 Sumele din coloana de „medie” trebuie să fie media aritmetică a sumelor din cele trei coloane anterioare 

de pe acelaşi rând. 

                  Subsemnatul__________________________________(nume/prenume), reprezentant legal 

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

economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca, ofertantul 

……………………………………… (denumirea ofertantului) dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la 

alte instrumente financiare in valoare de ………………… Euro pentru o perioada de ……… luni, suma suficienta 

pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului. 
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Tabelul nr. 2 

INDICATORI FINANCIARI 
2009  

Lei 

Active Circulante**)  

Datorii Curente**)  

                                                  Active Circulante**) 

Lichiditatea Generala (LG) = ---------------------------- X 100 

                                                    Datorii Curente**) 

 

**) Valorile aferente acestor indicatori financiari trebuie sa se regaseasca in bilanturile contabile ale 

anului 2009 sau in alte documente prin care se reflecta o imagine fidela a situatiei economico – financiare 

pe care Autoritatea Contractanta le poate considera edificatoare. Valorile aferente indicatorilor financiari 

trebuie sa corespunda realitatii, in acest sens operatorul economic va specifica provenienta  acestora prin 

indicarea pozitiilor aferente acestora in cuprinsul bilanturilor contabile. 

Nota:   

• Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2007; 2008; 2009; 

2010). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru 

transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro  (2007 – 1 Eur = 3,3373 Lei; 2008- 1 

Euro = 3,6827 Lei; 2009 – 1 Euro = 4,2373 Lei). Pentru alte monede decat Euro, se transforma 

mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe 

site-ul: www.bnr.ro  

• Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier* trebuie sa fie 

mai mica sau egala decat Cifra de afaceri globala. 

              Data  completarii                                 Operator economic,                                   

                    …………………..                              (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 292 « Falsul in Declaratii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 

unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 

producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

                                                                         Operator economic,  

                                                                                (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

*
)
 Aceasta declaratie, in cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru in parte semnata de 

reprezentantul sau legal. 
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Formularul nr. 4a 
 Operatorul economic         

  (denumirea/nume) 

 

CERTIFICAT PRIVIND CIFRA DE AFACERI IN INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT RUTIER 

 

1. Denumirea si obiectul contractului: 

              Numarul si data contractului: 

2. Denumirea beneficiarului/clientului: 

Adresa beneficiarului/clientului: 

           Tara: 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

� Contractant unic sau lider de asociere 

� Contractant asociat 

� Subcontractant 

4. Valoarea contractului 

 

a. initiala (la data 

semnarii contractului) 

b. finala (la data 

finalizarii 

contractului) 

Exprimata in moneda in care s-a 

incheiat contractul 

Exprimata in echivalent euro (curs 

BNR 

Din-----------, 1 euro=------lei 

5. Valoarea sumelor 

incasate de la beneficiar 

pe ultimii 3 ani. 

Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 

 

Data completarii …….. 

                                                                                                         BE�EFICIAR  

                                                                                                            

                                                                                           (semnătura autorizata si stampila) 

 

(*) Se va emite cate un certificat distincte pentru fiecare contract in parte. 

 

Nota: Sumele incasate de la Beneficiar includ si TVA-ul aferent. 
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Formularul nr. 5 

                 BANCA 
    ___________________ 
               (denumirea) 
 

 

SCRISOARE DE RECOMANDARE 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

„Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1  km 0+000 – km 27+400” 

 

 

Catre: 

 Compania Nationala de Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania SA 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 

1  km 0+000 – km 27+400, noi ____________________,  (denumirea bancii) avand sediul inregistrat la 

___________________________, confirmam urmatoarele:                                                                                      

(adresa bancii)         

 
• In calitate de banca principala a ofertantului ______________________ , confirmam  

                                    (denumirea/numele)  
 
faptul ca firma este corespunzator constituita, considerata a fi demna de incredere şi 
respectabila si adeverim faptul ca firma mentionata si-a indeplinit intodeauna obligatiile 
fata de noi la timp; 

 
• in prezent ofertantul _____________________________ dispune sau are acces la   

        (denumirea/numele) 
lichiditati, linii de credit sau la alte mijloace financiare necesare acoperirii fluxului de numerar al 
lucrarilor de constructie in valoare de minim  ________________ Lei (sau echivalent), suma 
necesara pentru derularea lucrarilor pentru o perioada de 6 luni in cadrul contractului „Proiectare şi 

executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1  km 0+000 – km 27+400”,  exceptand angajamentul 

solicitantului pentru alte contracte; 
 

 
 
Parafata de Banca __________ in ziua _______ luna _______ anul __________ 
 
 

                      (semnatura şi stampila organismului care elibereaza aceasta scrisoare) 
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Formularul nr. 6 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 
DECLARATIE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA 

Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 

 

 

             Subsemnatul__________________________________, reprezentant legal 

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

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

prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

 Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii 
declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul 
verificarii datelor din prezenta declaratie. 

 Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Companiei Nationale de Autostrazi şi Drumuri 
Nationale din Romania SA cu privire la orice aspect tehnic şi financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 

 Prezenta declaratie este valabila pana la data de HHHHHHHHHHHHHHHH(se 

precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)      

           Data,                          

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat 
ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste 
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 
Nota:  Aceasta declaratie, in cazul asocierii, va fi prezentata de fiecare membru al asocierii si va fi 

semnata de catre reprezentantul sau legal 
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Nr. 
Crt. 

Obiectul contractului ***) 
Codul 
CPV 

Denumirea / numele 
beneficiarului / 

clientului 

Adresa 

Calitatea 
Antreprenorului*) 

Valoarea 
contractului 

(Lei fara 
TVA) 

Procent 
indeplinit de 
antreprenor 

%  

Perioada 
de 

derulare**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

.....        

***)        

 

               DATA 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: Antreprenor unic sau Antreprenor conducator (lider de asociere); 
Antreprenor asociat, subcontractant. 
**) Se va preciza perioada de incepere şi de finalizare a contractului. 
***) Se vor detalia tipul lucrarilor/ serviciilor executate/prestate – lucrari/servicii cu care ofertantul a participat efectiv la realizarea proiectului,  
lucrarile/serviciile principale prestate in cadrul contractelor prezentate, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor, precum şi valoarea acestor lucrari/servicii, 
in LEI fara TVA  
 

Anexe: Documente justificative prin care sa fie demonstrate cele precizate. 
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Formularul nr. 7 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND DREPTUL DE FOLOSINTA AL LABORATORULUI AUTORIZAT, 

STATIA/STATIILOR DE ASFALT 1I INSTALATIILE DE FORAT COLOANE 

Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400

  

 

Subsemnatul__________________________________(nume/prenume), reprezentant 
legal al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca informatiile prezentate sunt reale. 

Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii 
declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta orice informatii suplimentare  

a) Declar ca detin sau am drept de folosinta asupra HHH.statie/statii de asfalt  cu o 
vechime deHHHH astfel: 

HHHHHHHHHHHHHHHHH (nr., denumirea) cu capacitatea de minim HHH. tone/ora 

HHHHHHHHHHHHHHHHH (nr., denumirea) cu capacitatea de minim HHH. tone/ora 

din care HHHstatie/statii dotata/te cu instalatie de bitum modificat: 

HHHHHHHHHHHHHHHHH (nr., denumirea) cu capacitatea de minim HHH. tone/ora 

Declar pe proprie raspundere ca statia/statiile de asfalt mai sus amintita/e prezinta o capacitate 
totala de minimHHH tone/ora şi ca aceasta/acestea vor fi disponibilizate de către operatorul 
economic HHHHHHH..pentru contractul „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – 
Lot 1  km 0+000 – km 27+400; 
 

b) Declar ca detin sau am drept de folosinta asupra HHH. instalatie/instalatii de forat 

coloane de Ø 1180 mm  

 <<<<<<<<<<<<<<<<<..(nr., denumirea) care sa sustina o capacitate 

de productie de <<<<.. metri liniari / zi  

<<<<<<<<<<<<<<<.<<..(nr., denumirea) care sa sustina o capacitate 

de productie de <<<<.. metri liniari / zi  

<<<<<<<<<<<<<<.<<<..(nr., denumirea) care sa sustina o capacitate 

de productie de <<<<.. metri liniari / zi  

Declar pe proprie raspundere ca instalatia/instalatiile de forat coloane mai sus amintita/e prezinta o 
capacitate de productie totala de minimHHHHHH.. metri liniari/zi şi ca aceasta/acestea vor fi 
disponibilizate de către operatorul economic HHHHHHH.. pentru contractul „Proiectare şi 
executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1  km 0+000 – km 27+400; 
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c) Declar ca ofertantul detine sau are drept de folosinta asupra HHHH.instalatie/instalatii 

de forat coloane de Ø 1500 mm 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..(nr., denumirea) care sa sustina o 

capacitate de productie de <<<<.. metri liniari / zi  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..(nr., denumirea) care sa sustina o 

capacitate de productie de <<<<.. metri liniari / zi  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..(nr., denumirea) care sa sustina o 

capacitate de productie de <<<<.. metri liniari / zi  

Declar pe proprie raspundere ca instalatia/instalatiile de forat coloane mai sus amintita/e prezinta o 
capacitate de productie totala de minimHHHHHH.. metri liniari/zi şi ca aceasta/acestea vor fi 
disponibilizate de către operatorul economic HHHHHHH.. pentru contractul „Proiectare şi 
executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1  km 0+000 – km 27+400. 
 

Declar ca ofertantul detine sau are drept de folosinta asupra laboratorului autorizat (de minim 

gradul II) cu profile corespunzatoare (G.T.F;  M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.)  pentru lucrarile 

de infrastructura de transport rutier  

Nota: G.T.F - Geotehnica şi teren de fundare; M.B.M – Materiale pentru betoane şi mortare; B.Ba.Bp – 

Beton, Beton artmat, beton precomprimat; A.N.C.F.D – Agregate naturale pentru lucrari de CF, drumuri; M.D 

– Materiale pentru drumuri; D - Drumuri 

 Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Companiei Nationale de Autostrazi şi Drumuri 
Nationale din Romania SA cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea desfasurata. 

 
  Data,                          

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 
institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei 
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, 
declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 Data,                                  Operator economic, 

           (semnatura autorizată si stampila) 
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Formularul nr. 8 

 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
 

DECLARATIE PRIVIND CANTITATILE DE LUCRARI DE TERASAMENTE,CANTITATILE DE 
MIXTURI ASFALTICE SI STRAT DE UZURA PUSE IN OPERA, LUCRARILE DE PODURI 

/PASAJE /VIADUCTE 
 

Titlul contractului: „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 
 
 

Subsemnatul __________________________________ (nume/prenume), reprezentant 
legal al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca informatiile prezentate sunt reale. 
 Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii 
declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare. 

a) Declar ca am executat in ultimii 5 ani lucrari de terasamente in domeniul infrastructurii 

de transport rutier de minim HHHHHHHHH tone  
b) Declar ca am pus in opera in ultimii 5 ani mixturi asfaltice pe autostrazi si/sau drumuri 

nationale si/sau drumuri expres in cantitati  de minim HHHHHHH.. tone 
c) Declar ca am pus in opera in ultimii 5 ani strat de uzura pe autostrazi si/sau drumuri 

nationale si/sau drumuri expres in cantitati  de minim HHHHHHH.. mp 
d) Declar ca am finalizat  lucrari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducteaferente drumurilor 

nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor, in ultimii 5 ani, in valoare ………………….. 

lei. 

  Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, alte persoane juridice sa 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Companiei Nationale de Autostrazi şi Drumuri 
Nationale din Romania SA cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea desfasurata. 

         Data,                          
Operator economic, 

            (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 
institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei 
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, 
declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

       Data,                                Operator economic, 

         (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

*) Aceasta declaratie, in cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru in parte si va fi 

semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formularul nr. 9 

 

DECLARATIE PRIVIND NUMARUL MINIM DE ECHIPAMENTE  

DISPONIBILE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI 
             

        Subsemnatul __________________________________ (nume/prenume), reprezentant legal 
al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca informatiile prezentate sunt reale. 

 Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii 
declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare. 

 

Nr.crt DESCRIERE  
(tip / provenienţă 

/ model) 

Putere/ 
Capacitate 

Nr. de 
unităţi 

Serie si 
numar/An 
fabricatie 

Drept de 
proprietate / sau 

de folosinta 

Valoarea 
aproximativă 

actuală  
în Euro 

Echipamente minime obligatorii: 

1 Compactor  27  /  

2 Autogudronator  3  /  

3 Grader  14  /  

4 Buldozer  21  /  

5 Excavator  5  /  

6 Macara  5  /  

7 Esalon Asfalt    /  

Alte echipamente disponibile pentru contract: 

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  
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Nr.crt DESCRIERE  
(tip / provenienţă 

/ model) 

Putere/ 
Capacitate 

Nr. de 
unităţi 

Serie si 
numar/An 
fabricatie 

Drept de 
proprietate / sau 

de folosinta 

Valoarea 
aproximativă 

actuală  
în Euro 

     /  

     /  

       

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  

     /  
 

• Toate echipamentele mai sus mentionate sunt obligatorii  
• Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi 

caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit. 
 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 
institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei 
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, 
declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

(semnatura autorizată şi ştampila) 

 

Nota:  Aceasta declaratie, in cazul asocierii, va fi prezentata de fiecare membru al asocierii si va fi 

semnata de catre reprezentantul sau legal 
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Formularul nr. 10 

 
 

DECLARATIE PRIVIND PROIECTELE TEHNICE SI DDE PENTRU  

LUCRARI DE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT RUTIER 

 

        Subsemnatul __________________________________ (nume/prenume), reprezentant legal 
al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca informatiile prezentate sunt reale. 

 Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu şi 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii 
declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare. 

a) Declar ca am finalizat in ultimii 5 ani  HH..proiect/contract de elaborare proiect tehnic si 

detalii de executie pentru lucrari de constructii/reabilitari /modernizari drumuri nationale 

si/sau drumuri expres si/sau autostrazi cu o lungime de  HHHHH Km 

b) Declar ca am finalizat in ultimii 5 ani  HH..proiect/contract de elaborare proiect tehnic si 

detalii de executie pentru constructie noua de drumuri nationale si/sau drumuri expres 

si/sau autostrazi cu o lungime de  HHHHH Km 

 

Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, alte persoane juridice sa furnizeze 
informatii reprezentantilor autorizati ai Companiei Nationale de Autostrazi şi Drumuri Nationale din 
Romania SA cu privire la orice aspect in legatura cu activitatea desfasurata. 

         Data,                          
Operator economic, 

            (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 
institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei 
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, 
declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

       Data,                                Operator economic, 

         (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

*) Aceasta declaratie, in cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru in parte si va fi 

semnata de reprezentantul sau legal 
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Formularul nr. 11 

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 

           CERTIFICAT PRIVIND EXPERIENTA ANTREPRENORULUI  
1. Denumirea şi numarul contractului 

 

Tara: 

 

2. Valoarea contractului (Lei fara TVA) 

3. 
1. BENEFICIARUL 

Nume: 

Adresa: 

Telefon: 

Fax: 

4. PRESTATORUL 

Nume: 

Adresa: 

Telefon: 

Fax: 

5. Prezentarea lucrărilor executate şi a informaţiilor relevante ale contractului executat de către ofertant 
(ex: indicatori fizici realizaţi ; lungimea şi tipul drumului; tipul lucrărilor executate;etc) 

6. Calificativul din punct de vedere al calităţii  

   � corespunzător 

   � necorespunzător* 

*In situatia in care Calificativul din punct de vedere al calitatii va fi necorespunzator, contractul nu va 
fi luat in considerare 

7. Calitatea Antreprenorului 

  � contractant unic  

      � subcontractor  pentru  ...HHH..% din valoarea Contractului          

  �  membru /lider in asociere cu HHH.H.% din valoarea Contractului                

8. Valoarea totala a activitatilor executate in calitate de contractor unic / subcontractor / membru in asociere / 
lider in asociere, prezentate in LEI, fara TVA sau echivalent la momentul semnarii contractului / la momentul 
incheierii actului aditional care stabileste valoarea finala a contractului este de LEI 
 
LLLLLLLLLLLL  

 
(In cazul in care contractele/proiectele prezentate au fost derulate in asociere, se va 
completa cu valoarea din contract ce a revenit ofertantului.)  

 

       

    Data ...............................                                                  BENEFICIAR  

                                                                                                              

<<<<<<<<<<. 

                                                                                                  (semnătura autorizata şi stampila) 
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       9. Cantitatile de lucrari executate in calitate de: 

      � contractant unic  

      � subcontractor            

     �   membru /lider in asociere  

defalcate pe ani de executie [2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 01.01.2011 
– 

15.02.2011 

TOTAL 

a) Strat de uzura pe 
autostrazi/drumuri 
nationale/drumuri expres (mp) 

       

b) Mixturi asfaltice pe 
autostrazi/drumuri 
nationale/drumuri expres 
(tone) 

 

       

c) Bitum modificat pe 
autostrazi/drumuri 
nationale/drumuri expres  

       

d) Terasamente (mc)        

e) Poduri/pasaje/viaducte 
(LEI) 

       

 

10.  Valoarea  totala a lucrarilor de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte, executate in calitate de contractant unic/ 
subcontractor/ membru sau lider in asociere prezentată in lei  

Lei  LLLLLLLLLLLL. 

11. Lucrari de terasamente executate in calitate de contractant unic/ subcontractor/ membru sau lider in asociere 
prezentate in metri cubi 

Metri cubi LLLLLLLLLLL.. 

12.  Lucrari de mixturi asfaltice in calitate de contractant unic/ subcontractor/ membru sau lider in asociere 
prezentate in tone 

Tone  LLLLLLLLLLLLL.. 

Lucrari -  strat de uzura in calitate de contractant unic/ subcontractor/ membru sau lider in asociere 
prezentate in metri patrati 

Metri patratiLLLLLLLLLL.. 

Nota: Lucrarile de mixturi asfaltice si cele de strat de uzura mentionate la acest punct reprezinta totalul lucrarilor de mixturi 

asfaltice si strat de uzura  executate in ultimii 5 ani care sunt mentionate la punctul 9  

Lucrari executate prin utilizarea tehnologiei de bitum modificat in calitate de contractant unic/ 
subcontractor/ membru sau lider in asociere prezentate in tone 

Tone  LLLLLLLLLLLLL.. 

13. Data semnării contractului: HHHHHHHHHHH 

Data finalizării contractului: HHHHHHHHHHHH 

14. Data semnării actului adiţional care stabileşte valoarea finala a contractului: HHHHHHH 

         Data                                                        BENEFICIAR     (semnatura autorizata si ștampila)                                             
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 Durata contractului / a contractului de subcontractare  

         Ani       Luni 

          

 

     Data ...............................  

BENEFICIAR, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

Nota: Se va elibera cate un certificat pentru referintele care sunt relevante pentru indeplinirea criteriilor 

minime de calificare şi care sunt prezentate in Formularul nr. 6 “Declaratie privind Capacitatea Tehnica” 

prezentat in Documentatia de Atribuire la Sectiunea 2 “ Formulare” – Volumul 1.  
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FORMULARUL nr. 12 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 
LISTA PERSONALULUI CHEIE 

Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1  km 0+000 – km 27+400 

 
 

 Subsemnatul__________________________________, reprezentant legal 
al..............................................................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic) 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 şi corecte in fiecare detaliu şi 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii şi confirmarii 
declaratiilor, situatiilor şi 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 Companiei Nationale de 
Autostrazi şi Drumuri Nationale din Romania SA cu privire la orice aspect tehnic şi financiar in 
legatura cu activitatea noastra. 

 Prezenta declaratie este valabila pana la data de HHHHHHHHHHHHHHHH(se 
precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)      

           Data,                         

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii 
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta 
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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A. Pentru activitatea de proiectare: 
Pozitia: -  Inginer de drumuri – Sef echipa proiectare           

Numele expertului (se va completa numele expertului). 

 licentiat al unei facultati de constructii; (se va completa cu numele facultatii şi titulatura) 

experienta profesionala generala: 

- minim 12 (doisprezece) ani experienţă 
profesionala în domeniul drumurilor 
(autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale, 
drumuri judetene, strazi in localitati urbane), în 
activitatile de proiectare si/sau lucrări de 
construcţii. 

(se va completa cu numarul de ani de 

experienta) 

experienta profesionala specifica: 
 
- minim 8 (opt) ani experienţă profesionala in 
serviciile de proiectare pentru Studii de 
fezabilitate si/sau Proiecte tehnice şi detalii de 
executie in domeniul infrastructurii de 
transport rutier*; 

- Experienta profesionala in calitate de 
Inginer de Drumuri – Sef echipa proiectare sau 
in pozitii similare, care sunt: Director Echipa de 
proiectare si/sau Sef proiect pentru executia 
unui proiect tehnic si detalii de executie 
pentru un proiect de constructie noua drum 
national/drum expres/autostrada. 

Se vor completa: 

 - pozitia, numarul de ani experienta, denumirea 

proiectelor/contractelor, categoria de 

infrastructura de transport rutier (autostrada, 

drum national, drum expres),  

 

- pozitia, denumirea proiectelor/contractelor, 

categoria de infrastructura de transport rutier 

(autostrada, drum national, drum expres), 

valoarea lucrarilor de constructie. 

 

B. Pentru activitatea de lucrari: 

Pozitia:  Coordonator de Proiect  
Numele expertului - (se va completa numele expertului). 

licentiat al unei facultati de constructii; (se va completa cu numele facultatii şi titulatura) 

experienta profesionala generala: 

- minim 10 (zece) ani experienţă profesionala 
în domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri 
nationale, drumuri expres, drumuri judetene şi 
strazi in localitati urbane) în activitatile de: 
lucrări de construcţii şi/sau supervizare lucrări 
de construcţii si/sau management de proiect / 
contract si/sau proiectare. 

(se va completa cu numarul de ani de 

experienta) 

experienta profesionala specifica: 

-minim 6 ani (sase ani) experienţă profesionala 
in calitate de Coordonator de Proiect sau in 
pozitii similare care sunt: Director 
Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director 
Proiect/Adjunct Manager Proiect in lucrari de 

Se vor completa: 

  

- pozitia, numarul de ani experienta, denumirea 

proiectelor/contractelor, categoria de 

infrastructura de transport rutier (autostrada, 
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constructie in domeniul infrastructurii de 
transport rutier*. 
- experienta profesionala in calitate de 
Coordonator de Proiect sau in pozitii similare: 
Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct 
Director Proiect/Adjunct Manager Proiect in 
minim 1 proiect/contract de lucrari de constructii 
în domeniul infrastructurii de transport rutier* in 
valoare de minimum 275.000.000 Lei, fara 
TVA.   
 

drum national, drum expres),  

 

 

- pozitia, denumirea proiectelor/contractelor, 

categoria de infrastructura de transport rutier 

(autostrada, drum national, drum expres), 

valoarea lucrarilor de constructie. 

 

Pozitia: Coordonator de Proiect Adjunct  
Numele expertului  - ( se va completa numele expertului) 

 licentiat al unei facultati de constructii; (se va completa cu numele facultatii şi titulatura) 

experienta profesionala generala: 

- minim 8 ani (opt ani) experienţă profesionala 
în domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri 
nationale, drumuri expres, drumuri judetene şi 
strazi in localitati urbane) în activitatile de: 
lucrări de construcţii şi/sau supervizare lucrări 
de construcţii si/sau management de proiect / 
contract si/sau proiectare. 

(se va completa cu numarul de ani de 

experienta) 

experienta profesionala specifica: 

-minim 4 ani (patru ani) experienţă 
profesionala în calitate de Coordonator de 
Proiect Adjunct sau in pozitii similare care 
sunt: Director Proiect/Manager Proiect; 
Coordonator de Proiect sau Adjunct Director 
Proiect/Adjunct Manager Proiect in lucrari de 
constructie in domeniul infrastructurii de 
transport rutier*. 

Se vor completa: 

- pozitia, numarul de ani experienta 

profesionala, denumirea 

proiectelor/contractelor, categoria de 

infrastructura de transport rutier (autostrada, 

drum national, drum expres),  

 

 

Pozitia: Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii  

Numele expertului  - ( se va completa numele expertului) 

 licentiat al unei facultati de constructii (se va completa cu numele facultatii şi titulatura) 

experienta profesionala generala: 

-minim 10 ani (zece ani) experienţă 
profesionala în domeniul drumurilor 
(autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, 
drumuri judetene şi strazi in localitati urbane) în 
activitatile de: lucrări de construcţii şi/sau 
supervizare lucrări de construcţii si/sau 
management de proiect / contract si/sau 

(se va completa cu numarul de ani de 

experienta) 
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proiectare. 

experienta profesionala specifica: 

a.  minim 5 ani (cinci ani) experienţă 
profesionala în asigurarea calitatii in 
pozitiile de Responsabil Control Calitate / 
Responsabil Asigurarea Calitatii / Sef de 
Laborator in lucrari de constructie in 
domeniul infrastructurii de transport rutier*. 

b. experienta profesionala in calitate de 
Responsabil Control Calitate / Responsabil 
Asigurarea Calitatii / Sef de Laborator in 
minim 1 proiect/contract de lucrari de 
constructii în domeniul infrastructurii de 
transport rutier* in valoare de minimum       
125. 000.000 Lei fara TVA . 
 

Se vor completa: 

 pozitia, numarul de ani experienta profesionala, 

denumirea proiectelor/contractelor, categoria de 

infrastructura de transport rutier (autostrada, 

drum national, drum expres). 

 

 
Pozitia: Sef de Santier  

Numele expertului  - ( se va completa numele expertului) 

 licentiat al unei facultati de constructii (se va completa cu numele facultatii şi titulatura) 

experienta profesionala generala: 

- minim 6 ani (sase ani) experienţă 
profesionala în domeniul drumurilor 
(autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, 
drumuri judetene şi strazi in localitati urbane) în 
activitatile de: lucrări de construcţii şi/sau 
supervizare lucrări de construcţii si/sau 
management de proiect / contract si/sau 
proiectare. 

(se va completa cu numarul de ani) 

experienta profesionala specifica: 

- minim 4 ani (patru ani) experienţă 
profesionala in calitate de Sef Santier sau in 
pozitii similare care sunt: Adjunct Sef Santier, in 
lucrari de constructie în domeniul infrastructurii 
de transport rutier*. 

Se vor completa: 

pozitia, numarul de ani experienta profesionala, 

denumirea proiectelor/contractelor, categoria de 

infrastructura de transport rutier (autostrada, 

drum national, drum expres). 

Data  

Operator economic, 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
 
      Nota: Fiecare expert cheie mai sus mentionat va fi disponibil pe toata durata de executie a 
contractului 
    &ota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de 

reprezentantul sau legal 
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Formularul nr. 13 
 

CURRICULUM VITAE  

 
Rolul propus în cadrul proiectului: 

1. Nume:  

2. Prenume:  

3. Data naşterii:  

4. Naţionalitate:  

5. Stare civilă:  

6. Educaţie:  

Instituţia 
(datele de la – până la) 

Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute: 

  
  

7.  Aptitudini lingvistice:  Indicaţi competenţa pe o scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de bază) 

Limba Citit Vorbit Scris 
    
    
    
    

 

8. Apartenenţă la organisme profesionale: 

9. Alte aptitudini: (de ex.: cunoştinţe de operare pe calculator etc.) 

10.  Poziţia ocupată în prezent: 

11.  Ani de vechime în cadrul firmei / organizaţiei: 

12.  Calificări cheie: (Relevante pentru contract) 

13.  Experienţa specifică în regiune: 

 

Ţara Datele de la – până la 
  
  
  

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat 
ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste 
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 

     Data ................................             Semnatura expertului cheie propus
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14. Experienţă profesională 

Perioada de la (lună / an) 
– până la (lună / an)* 

Locul Operatorul 
economic 

Poziţia ocupata Descrierea proiectelor si activitatilor desfasurate (perioada de 
la luna/an pana la luna/an) pentru fiecare activitate/proiect 
mentionata 

     

     

     

     

15. Alte informaţii relevante (de ex.: publicaţii) 

* in cazul in care se suprapun perioadele de implementare a doua sau mai multe contracte, atunci expertul are obligatia de a mentiona numarul de 
luni/zile lucratoare) pentru fiecare contract 

* in cazul in care, in cadrul unei perioade de referinta au fost executate mai multe proiecte/contracte se va prezenta detaliat pentru fiecare dintre aceste 
proiecte/contracte perioada alocata in formatul (luna/an) 

Data completarii                                                                                      <<<<<<<<<<.                                        

                                                                                        (semnatura expertului cheie propus) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal referitor la « Declararea 
necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii 
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei 
consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

                                                                           

                                                                                                                                      <<<<<<<<<<.                                        

                                                                                                              (semnatura expertului cheie propus) 
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Formularul nr. 14 
 

DECLARAŢIE DE EXCLUSIVITATE ŞI DISPO-IBILITATE(1) 

 
Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 

 

 

Subsemnatul, HHHHHHHHHHHHH.. declar că sunt de acord să particip în mod exclusiv 
cu ofertantul HHHHHH (numele / denumirea ofertantului) la procedura de atribuire mai sus 
menţionată. Declar că sunt capabil şi dispus să lucrez pentru perioada (perioadele) prevăzute 
pentru poziţia pentru care am fost propus în contract în situaţia în care această ofertă este 
câştigătoare, şi anume: 

 

De la(1) Până la 

<inceputul perioadei*> <sfarsitul perioadei*> 

 

Confirm că nu particip la prezenta procedura de atribuire cu un alt ofertant si ca nu sunt implicat în 
alt proiect sau altă procedură de achizitie finalizata prin semnarea unui contract într-o poziţie 
pentru care serviciile mele sunt solicitate în perioadele de mai sus. 

Numele  

Semnătura  

Data  

 

Data completarii HHHHHHH      HHHHHHHHHHHHHHH 

(Semnatura expertului cheie propus) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau 
institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei 
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, 
declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Data completarii HHHHHHH      HHHHHHHHHHHHHHH 

(Semnatura expertului cheie propus) 

                                                           
1  A se completa de fiecare expert cheie nominalizat în ofertă si a se prezenta in original 
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Formularul nr. 15 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND STANDARDELE DE ASIGURARE A CALITATII 

 

Subsemnatul, HHHHHHHHHHHHHHHH  (nume/prenume) reprezentant legal al 
HHHHHHHHHHHHHH (denumire/numele şi sediu/adresa operatoriului economic) declar 
pe propria raspundere, ca detin certificate emise de organisme independente care atesta 
respectarea standardelor de asigurarea calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de HHHHHHHHHHHHHHHH (se 

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 

 

Data ................................  

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii 
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta 
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda» 

                                               

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 
 

 &ota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de 

reprezentantul sau legal 



 Pagina 85 din 130  
 

Formularul nr. 16 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND STANDARDELE DE PROTECTIE A MEDIULUI 

 

Subsemnatul, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (nume/prenume) reprezentant 
legal al HHHHHHHHHHHHHHHHHHH (denumire/numele şi sediu/adresa operatorului 

economic) declar pe propria raspundere, ca detin certificate emise de organisme independente 
care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de HHHHHHHHHHHHHHHH (se 

precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data ..............................  

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii 
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta 
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda» 

                                               

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 
 

&ota: Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de 

reprezentantul sau legal 
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Formularul nr. 17 
OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVI-D PARTEA/PARTILE DI- CO-TRACT CARE SU-T  
I-DEPLI-ITE DE SUBCO-TRACTA-TI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 

 

 Subsemnatul______________________________________________, reprezentant împuternicit al 

................................................................................, (denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului) declar 

pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate 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 Companiei Nationale de Autostrazi şi 
Drumuri Nationale din Romania SA, Bdul. Dinicu Golescu, nr. 38 sector 1, cod 010873 Bucuresti 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de HHHHHHHHHHHHHHHH (se 
precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data ................................  

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii 
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta 
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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ANEXA FORMULARULUI NR. 17 

Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant  

Partea/partile din 
contract ce urmeaza 
a fi subcontractate 

 

Procentul aferent partilor 
din contract ce urmeaza a 

fi subcontractate 

(%) 

Acord 
subcontractor 

cu specimen de 
semnatura şi 

stampila 

     

     

     

 

Data ................................  

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii 
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta 
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda». 

                                                

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 18 
 

INFORMAŢII DESPRE ASOCIERE 
 
 

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume) 
........................................................ (date de identificare), reprezentant imputernicit al 
.............................................................................................................................................................        
                                                     (denumirea / numele ofertantului) 
în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
declar pe proprie raspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informatiile de mai jos 
sunt reale. 

 
 

1 Denumirea liderului ....................................................................., 
  
2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul 
 Adresa sediului........................................................................... 
 .................................................................................................. 
 Telefon ..............................Fax..............................E-mail............. 
 
3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere 
 a) .............................................................................................. 
 b) .............................................................................................. 
 c) .............................................................................................. 
 Etc. ............................................................................................ 
 
 
 

 

Data completarii HHHHHHHHH            

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 19 
 

ACORD DE ASOCIERE 

 

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

 

CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

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

si  

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

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vedereaHHHHHHHH..conform 

Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de catre C.N.A.D.N.R. S.A. 

 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, 

respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. 

........................................... Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de 

asociereHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, desemnat 

ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru şi în numele oricaruia şi tuturor 

membrilor asocierii. 

 

Art. 5. Partile vor răspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate 

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu Contractul. 
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Art. 6. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi 

următoarele: 

H............................................................................................. % (in litere), 

H............................................................................................. % (in litere) 

Art. 7. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 

contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori 

situatia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa 

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin 

obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 

lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între H............................... (liderul de 

asociere) şi Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi H.................................. în H........ exemplare. 

 

LIDER ASOCIAT   

semnătura 

 

 

ASOCIAT 1 

semnătura   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi 
alte clauze. 
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Formularul nr. 20 
 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE  

SI SANATATE IN MUNCA 

 

Subsemnatul, HHHHHHHHHH  (nume/prenume) reprezentant imputernicit al 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH................................................................                       

                         (denumire/numele şi sediu/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de prestare a serviciului conform graficului fizic şi 
valoric pentru indeplinirea sarcinilor specifice prezentate in oferta financiara, voi respecta legislatia 
de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea serviciilor. 

Data ...............................  

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din 
Codulul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii 
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta 
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 

                                                

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 21 A 
 
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  
___________________  
(denumirea)  

GARA-TIE DE PARTICIPARE 
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

„Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 
 
 

Catre: Compania -ationala de Autostrazi si Drumuri -ationale din Romania SA 
B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, Bucuresti, Romania 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 

1”  km 0+000 – km 27+400 noi, _____________________________________________________, având  

                         (denumirea bancii/societatii de asigurari)  
sediul înregistrat la ____________________________,  

(adresa bancii/societatii de asigurari)  
 
ne obligam in mod irevocabil si conditionat, fata de Compania -ationala de Autostrăzi si Drumuri 
-ationale din Romania SA sa plătim suma de__________________________, la prima sa cerere  
                                                                                 (in litere si in cifre)  
scrisa si după constatarea culpei ofertantului in conformitate cu contractul garantat. In cererea sa autoritatea 
contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora 
dintre situatiile următoare:  
a) ofertantul __________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;  
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)  
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  
                                         (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)  
garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la 
semnarea contractului;  
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  
                                            (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)  
sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;  
 
Deasemenea, noi ______(denumirea bancii/societatii de asigurari) ne obligam in mod neconditionat si 
irevocabil sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, la prima sa cerere de plata, orice sume solicitate de 
catre aceasta in baza art 2781 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata se va face in termenul mentionat in 
cererea de plata si fara nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritatii Contractante.  
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.  
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau sa 
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii/societatii de asigurari, se 
va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta garantie de participare isi pierde valabilitatea.  
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.  
Competente sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta garantie de participare sunt 
instantele judecătoresti romane.  
 
 
Parafata de Banca/Societate de Asigurari __________ in ziua _______ luna _______ anul __________  
(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare) 
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Formularul nr. 21 B  
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI  
___________________  
(denumirea)  

GARA-TIE DE PARTICIPARE 
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

„Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 
 
 

Catre: Compania -ationala de Autostrazi si Drumuri -ationale din Romania SA 
B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, Bucuresti, Romania 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – 
Lot 1”  km 0+000 – km 27+400,  noi ___________________________, avand sediul inregistrat la 

(denumirea bancii/ societatii de asigurari) 

 ________________________________,  ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania 

(adresa bancii/ societatii de asigurari)  

-ationala de Autostrăzi si Drumuri -ationale din Romania SA sa plătim suma 
de__________________________, la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa 
      (in litere si in cifre)  

ofertantului si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva. In cererea sa autoritatea 
contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora 
dintre situatiile următoare:  
a) ofertantul __________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;  
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)  
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  
                                      (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)  
garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la 
semnarea contractului;  
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  
                                     (numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)  
sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;  
 
Deasemenea, noi ______(denumirea bancii/societatii de asigurari) ne obligam in mod neconditionat si 
irevocabil sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, la prima sa cerere de plata, orice sume solicitate de 
catre aceasta in baza art 2781 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata se va face in termenul mentionat in 
cererea de plata si fara nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritatii Contractante.  
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.  
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau sa 
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului societatii, se va obtine acordul 
nostru prealabil; in caz contrar prezenta garantie de participare isi pierde valabilitatea.  
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.  
Competente sa solutioneze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta garantie de participare sunt 
instantele judecătoresti romane.  
 
 
 
Parafata de Banca / Societate de Asigurări __________ in ziua _______ luna _______ anul __________  
(semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta garantie de participare) 
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Formularul nr. 22 
OPERATORUL ECONOMIC 

…………........................ 
(denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE Î-AI-TARE A OFERTEI 

Către .......................................................................................... 
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP nr ................. din......................... 

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... 

…………………………………….(denumirea contractului de achiziţie publică), noi 

.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat 

următoarele: 

1.  Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de ....... copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

2. Persoana de contact (pentru această procedura) 

-ume  

Adresă  

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail  

 

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

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

Cu stimă, 

 
Operator economic, 

.............................................. 
(semnătura autorizata şi stampila) 



 Pagina 95 din 130  
 

 
Formularul nr. 23 

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARA 

TITULARUL DE CONT 

 

NUME     

 

ADRESA 

 

 

 

ORAS /JUDET 

                                                                                                   TARA                                  

NUMAR TVA 

                                                                                            COD  POSTAL 

REPREZENTANT   

  

TELEFON                                                                                     FAX 

E-MAIL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

BANCA 

 

NUMELE BANCII 

 

ADRESA BANCII 

 

 

ORAS JUDET 

                                                                                                   TARA                                   

 

                                                                                            COD  POSTAL 

NUMAR DE CONT 

 

IBAN 

 

 

 

 

 

 

 

REMARCI: 

PTAMPILA BANCII + SEMNATURA REPREZENTANTULUI 
BANCII (amandoua obligatorii) 

DATA + SEMNATURA 
TITULARULUI DE CONT  

(amandoua obligatorii) 
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Formularul nr. 24 
OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 
IMPUTERNICIRE 

Subscrisa HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. (nume/denumire), cu sediul in 
HHHHHHHHHHH..(adresa operatorului economic),  inmatriculată la Registrul Comertului 
sub nr.H, CIF HHH, atribut fiscal HH.....,reprezentată prinHHHHHHHHH, in calitate de 
HHHHHHHHHHHH., imputernicim prin prezenta pe Dl/DnaHHHHHHH.HH, domiciliat 
in HHHHHHHHHHHHHHHHH, identificat cu B.I./C.I. seria HH, nr. HHH, CNP 
HHHHHHHHHH., eliberat de HH............................., la data de HHHH, avand functia de 
HHHHHHHHHHHHHHHHHH, să ne reprezinte la procedura de atribuire „Proiectare şi 
executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400 organizată de C.N.A.D.N.R.- S.A. 
in scopul atribuirii contractului. 

     

           In indeplinirea mandatului său, imputernicitul va avea următoarele drepturi şi obligatii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa in legătură cu participarea 
la prezenta procedură; 

2. Să participe in numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul 
desfăsurării procedurii. 

4. Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă: Împuternicirea va fi însotită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport). 

 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie 
a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de 
achizitie publica. 
 

Data                      Denumirea mandantului 

HHHHH                        S.C. HHHHHHHHHHHHH 

               reprezentată legal prin 

                   ___________________________ 

                     (Nume, prenume) 

HHHHHHHHHHHH..                                                       ___________________________ 

(Specimenul de semnatura  al                                                                            (Functie) 

    persoanei imputernicite)                                                           ___________________________ 

                                                                                                   (Semnătura autorizată şi stampila) 
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Formularul nr. 25 

 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE OFERTANT 

 

2. Numele ofertantului (membrului din asociere) 
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................... 

3. Adresa înregistrată 
.........................................................................................HHHH................................................   
Telefon ........................................ Fax................................ E-mail................................................ 

 
4. Codul fiscal HHHHHHHHHHHHHHHHHHH.. 

 
5. Numele asociaţilor 

.........................................................................................HHHH................................................

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

6. Tipul operatorului economic  

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 

7. Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data şi institutia care il emite) 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 

8. Obiectul de activitate, pe domenii (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 

9. Numărul de ani de experienţă în calitate de contractor  
- în propria ţară....................... 

 
- internaţională ...................... 

 

10. În cazul în care operatorul economic este o filială, ce implicare va avea societatea de bază în 
proiect? 

...............................................................................................HHHHHHHHHH 

11. Operatorii economici străini trebuie să declare dacă sunt stabiliţi în ţara Autorităţii Contractante, 
în conformitate cu regulamentele aplicabile (numai pentru informare) 

 
Data ................................       

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 26 
 

ORGANIGRAMA 

 

   1. Detaliati mai jos organigrama companiei dumneavoastră, din care să reiasă poziţia directorilor 

şi a personalului. 

6666666666666666666666666666666666666666666 

 

2. Vă rugăm să oferiţi informaţii cu privire la numărul personalului angajat, după cum urmează: 

 

a. Personal de conducere .............................. 

b. Personal administrativ .............................. 

c. Personal tehnic, din care: .............................. 

- Manageri de proiect .............................. 

- Ingineri .............................. 

- Topometri .............................. 

- Maiştri .............................. 

- Mecanici .............................. 

- Tehnicieni .............................. 

- Operatori utilaje .............................. 

- Goferi .............................. 

- Alt personal calificat .............................. 

- Personal necalificat .............................. 

 

Total .............................. 

 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 27 
 
 

DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE  
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE 

 
 
 

 Vă rugăm să ataşaţi formularului următoarele documente: 
 

• Clauzele contractuale iniţializate pe fiecare pagină: 
 

- Acordul Contractual; 

- Condiţiile Speciale; 

- Condiţiile Generale.  

 

• Clarificările / modificările la Documentaţia de Atribuire, iniţializate pe fiecare pagină (dacă 
este cazul).  

 
 
 
 
 

Data ............................... 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 28 
 

 

 

PERIOADA DE GARA-TIE 

Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 –  
km 27+400 

 

Ofertantul va mentiona numarul de zile pentru perioada de garantie (Perioada de �otificare a 

Defectiunilor, activitatile pe care le va desfasura in aceasta perioada si costurile estimate pentru aceasta 

perioada de garantie. 

 

 

 

 

 

 

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

                                              …………………………. 

                                                                                                                      (semnătura autorizata si ștampila 
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Formularul nr. 29 
 

 PROGRAM REZUMATIV PI PROGRAM DE LUCRU 

 

Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 –  
km 27+400 

 

 DA/NU Observaţii si comentarii 
a.        Utilizarea unei metode 

computerizată pentru planificare; 

  

b.        Simularea utilizarii metodei de 

planificare „Linia de echilibru” 

  

c. Prezentarea programului 

general de executie intr-un 

program specializat, a activitatilor 

si subactivitatilor, in ordine optima 

tehnologica la nivel de obiect, 

element de constructie , categorie 

de lucrari cu resursele alocate 

(manopera si utilaje): 

c1: corelarea activitatilor si 

subactivitatilor cu elementele de 

constructie:; 

c2: corelarea activitatilor si 

subactivitatilor cu categoriile de 

lucrari; 

c3: corelarea activitatilor si 

subactivitatilor cu resursele 

alocate (manopera si utilaje)  

  

d.        Prezentarea Cash-flow-lui 

intr-un program specializat corelat 

cu Programul general de executie 

  

.Nota: Informaţiile furnizate în cadrul acestui formular vor sta la baza evaluării şi stabilirii 

punctajelor acordate pentru Propunerea Tehnică, corespunzător Algortimului de Calcul 

Data ............................... 

Operator economic, 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 30 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

Ofertantul poate adăuga aici orice informaţie suplimentară pe care o consideră utilă in 

evaluarea ofertei. 

 

 

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

                                              <<<<<<<<<<. 

                                                                                                     (semnătura autorizata şi stampila) 
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Formularul nr. 31 
 
 

PROIECTARE PE-TRU AUTOSTRADA PROPUSA 
 
Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 –  

km 27+400 

 

 DA/ NU Observaţii si comentarii 
a.         Linia rosie a aliniamentului 

autostrazii – vertical si orizontal; 
  

b.         Solutii tehnice pentru 

proiectarea tipurilor de poduri 

identificate; 

  

c.         Solutii tehnice pentru 

proiectarea zonelor de parcare 

identificate şi a Centrului de Intretinere 

  

d.         Solutii pentru proiectarea 

amplasamentrului şi a tipului de 

iluminat;  

  

e.        Solutii tehnice pentru 

proiectarea amplasamentului si a 

măsurilor de atenuare a zgomotului 

  

f. Solutii si metodologii pentru 

implementarea ITS-ului 
  

Nota: Informaţiile furnizate în cadrul acestui formular vor sta la baza evaluării şi stabilirii 
punctajelor acordate pentru Propunerea Tehnică, corespunzător Algortimului de Calcul 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 32 

  

 

   PROGRAMUL ANTREPRENORULUI DE CONTROL AL CALITĂŢII 

Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 –  
km 27+400 

 

 

 DA/NU Observaţii si comentarii 
Eşantion (nu document întreg ) de sistem de 

Controlul Calitatii utilizat de catre ofertant prin 

care sa se demonstreze modul de indeplinire al 

contractului, precum si prezentarea unor masuri 

concrete de interventie. 

  

 

Nota: Informaţiile furnizate în cadrul acestui formular vor sta la baza evaluării şi stabilirii 
punctajelor acordate pentru Propunerea Tehnică, corespunzător Algortimului de Calcul 

 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 33 
 
 
 
 

DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI TEHNIC 
 
Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 –  

km 27+400 

 

 

Se va  prezenta perioada de timp de realizare a proiectului tehnic precum si modul in care este 

respectata aceasta perioada de timp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Informaţiile furnizate în cadrul acestui formular vor sta la baza evaluării şi stabilirii punctajelor 

acordate pentru Propunerea Tehnică, corespunzător Algortimului de Calcul 

 

 

 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 34 
 
 
 
 
 

DURATA DE EXECUTIE LUCRARI 
 
Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1  km 0+000 –  

km 27+400 

 

 

 

Se va prezenta perioada de timp necesara pentru executia lucrarilor precum si modul in care este 

indeplinita aceasta perioada de timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Informaţiile furnizate în cadrul acestui formular vor sta la baza evaluării şi stabilirii punctajelor 

acordate pentru Propunerea Tehnică, corespunzător Algoritmului de Calcul 

 

 

 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

(semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 35 
 
 

METODOLOGIA DE LUCRU 
 
Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1  km 0+000 –  

km 27+400 

 

 

 

 DA/NU Observaţii si comentarii 
Decapare pamant vegetal si excavatii   

Umpluturi   

Executie fundatie de balast   

Executie strat balast stabilizat   

Executie sisteme de scurgere a apei   

Executie consolidari   

Asternere mixturi asfaltice   

Executie poduri, pasaje si viaducte cu detalierea 

activitatilor de forare coloane, armare, cofrare, 

betonare, montare grinzi prefabricate, montare 

tablier 

  

Executie moduri rutiere si conexiunile cu 

sectoarele invecinate 

  

ITS   

Iluminat/spatii de servicii/centru de intretinere   

Readucerea zonelor afectate de executia 

lucrarilor la starea initiala 

  

 

 

 

Nota: Informaţiile furnizate în cadrul acestui formular vor sta la baza evaluării şi stabilirii punctajelor 

acordate pentru Propunerea Tehnică, corespunzător Algortimului de Calcul 

 

Data ............................... 

Operator economic, 

(semnatura autorizată şi ştampila) 



 Pagina 108 din 130  
 

Formularul nr. 36 
 

FORMULAR DE DEPUNERE A PROPUNERII FINANCIARE 

 
Titlul contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 –  

km 27+400  
 

Trebuie prezentat un exemplar original al acestui formular de depunere al ofertei  (inclusiv 
declaraţia prezentată mai jos), semnat în original de ofertant şi doua copii. Toate informaţiile 
incluse în acest formular trebuie să fie legate numai de ofertant.  
Ofertele depuse de o asociere trebuie să respecte instrucţiunile aplicabile liderului asocierii şi 
celorlalţi membri ai săi. 

1. OFERTA DEPUSA DE: 

 Numele şi adresa (adresele) liderului şi operatorului economic 
(operatorilor economici) care depun aceasta oferta 

Lider  

Operator 
economic* 

 

Etc. L *  

 
* adăugaţi/ştergeţi liniile suplimentare pentru membrii asocierii, după cum este cazul. Reţineţi 
că un subcontractor nu este considerat membru al asocierii. Dacă acest formular este 
prezentat de un ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca „lider” (şi toate 
celelalte linii vor fi şterse). 
 

2. PERSOANA DE CONTACT (pentru această procedura) 

Nume  

Organizatie  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  
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3. Preţul ofertei noastre este de  ___________________________ (in cifre) Lei fara TVA, 

respectiv LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL (in litere) Lei fara TVA, 

 
aceasta însemnând _____________________________________(in cifre) Lei cu TVA, 
respectiv LLLLLLLLLLLLLLLLLL... (in litere) Lei cu TVA. 

 

 

Data ................................ 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Acest Formular de Depunere a Ofertei include şi urmatoarele anexe: 

- Punctul 4 la prezentul formular: DECLARAŢIA(IILE) OFERTANTULUI; 

- Punctul 5 la prezentul formular: Sub-clauze ale Condiţiilor Generale sau Condiţiilor Speciale 
ale Contractului; 

- Anexa nr. 1: Centralizatorul financiar al activitatilor; 

- Anexa nr. 2: Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari; 

- Anexa nr. 3:LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale; 

- Anexa nr. 4: LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru; 

- Anexa nr. 5: LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii; 

- Anexa nr. 6: LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile. 
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4.  DECLARAŢIA(IILE) OFERTANTULUI 

Se completează şi se semnează de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii). 

Ca răspuns la invitatia dumneavoastra de participare la procedura de atribuire pentru contractul de 
mai sus mentionat. 

Noi, prin subsemnatulHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, declarăm că: 

1 Am examinat şi am acceptat în întregime conţinutul documentaţiei de atribuire iniţiată 
prin anunţul de participare cu numărul  ____ din data de  ____ / ____ / ____  Prin 
aceasta, noi acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire in totalitatea lor, fără 
rezerve sau restricţii. 

 
Ne oferim să executăm, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile 
şi termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, următoarele lucrări: „Proiectare şi executie 
autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400,  

2 Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta 
prezentata in mod deliberat in aceasta oferta poate duce la excluderea din acest 
contract şi din alte contracte finantate de Comunitatea Europeana 

3 Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 90 zile (noua 
zeci de zile) respectiv pana la data de HHHHHHHHHHHH.. şi ea va ramane 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate 

4 Dacă oferta noastră va fi acceptată, noi ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună 
execuţie de 10% din Valoarea de Contract acceptata, aşa cum este stipulat prin 
Documentatia de Atribuire. 

5 Facem această cerere în calitate de lider/membru în asocierea condusa de 
HHHHHHHHHHHH..* şi pentru această ofertă. Noi confirmăm că nu participam 
pentru acelaşi contract în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca 
membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa 
legii pentru executarea contractului. Noi confirmam că liderul asocierii este autorizat să 
mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii   

6 Cunoastem faptul ca membrii asocierii au raspundere colectiva fata de autoritatea 
contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat şi in orice contract 
atribuit noua ca rezultat al acestei proceduri 

7 Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare in 
situatiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau in timpul 
implementării contractului.  

8 Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam 
lucrarile in graficul de timp in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire 

9 Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 



 Pagina 111 din 130  
 

10 Intelegem ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt 
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii şi sunt de 
acord cu orice decizie a autoritatii contractante referitoare la excluderea din procedura 
pentru atribuirea contractelor de achizitie publice 

 

Nota: * se va completa dupa caz 

 

Data HHHHHHHHH.. 

Numele şi prenumele: HHHHHH 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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5.  Sub-clauze ale Condiţiilor Generale sau Condiţiilor Speciale ale Contractului 

Titlul contractului: „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 –  
km 27+400, 

 (Notă: Ofertanţii sunt rugaţi să completeze spaţiile goale ale acestei Anexe, fără a modifica 
celelalte prevederi) 

 

Sub-clauze ale 
Condiţiilor Generale 

sau Condiţiilor 
Speciale 

Informaţii 

Numele şi adresa 
Autorităţii Contractante 
(Beneficiarului) 

1.1.2.2 şi 1.3 

Compania Naţionala de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din Romania SA,  

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, 

Bucureşti, Sector 1, România 

Numele şi adresa 
reprezentantului Autorităţii 
Contractante 

1.1.2.2 şi 1.3 

Ing. Liviu Costache – Director General - 
CNADNR 

Bd. Dinicu Golescu nr. 38,etajul 11, 

Bucureşti, Sector 1, România 

Numele şi adresa 
ofertantului*  

(Antreprenorului) 
1.1.2.3 şi 1.3 (se va completa de către ofertant) 

Numele şi adresa 
Inginerului 

1.1.2.4 şi 1.3 
Se va cunoaşte după semnarea contractului 
de supervizare a lucrărilor 

Durata de Execuţie a 
Lucrărilor 

1.1.3.3 
Minim 4 luni – Maxim 6 luni proiectare si 
Minim 18 luni – Maxim 24 luni executie  

 

Perioada de Notificare a 
Defecţiunilor 

1.1.3.7 Minim 730 zile  

Sisteme de transmitere 
electronică 

1.3 Fax şi e-mail 

Legea contractului 1.4 Română 

Limba contractului 1.4 Română 

Limba pentru comunicări 1.4 Română 

Data accesului pe şantier 2.1 La Data Începerii Lucrarilor 

Valoarea garanţiei de 
bună execuţie 

4.2 
10% din valoarea de contract acceptata, in 
LEI,  fără TVA 

Penalităţi de întârziere 4.21 
0,1% pe zi din Valoarea de Contract 
Acceptata 

Penalităţi de întârziere 4.23 
0,1% pe zi din Valoarea de Contract 
Acceptata 
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Sub-clauze ale 
Condiţiilor Generale 

sau Condiţiilor 
Speciale 

Informaţii 

Penalitati pentru fiecare 
persoana inlocuita 

6.1 40.000,00 lei  

Orele de lucru normale 6.5 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale 
in termenul de execuţie specificat, 
Antreprenorul va organiza lucrul într-un 
schimb cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

8:00 – 16:00 de luni până vineri, cu 
posibilitatea organizarii lucrului si in doua 
schimburi in sezonul de lucru. 

Termenul limită pentru 
înaintarea programului de 
execuţie 

8.3 
28 zile după primirea înştiinţării privind Data 
de Începere 

Programul de Execuţie -
Penalităţi de întârziere 

8.3 4.000 lei pe zi  

Penalităţi de întârziere 8.6 
0,1% pe zi din Valoarea de Contract 
Acceptata 

Puncte de referinta 8.6 4 

Intârziere in atingerea 
unui punct de referinta  

8.6  
Suspendarea oricarei plati datorată până 
când toţi indicatorii aferenţi Punctului de 
referinţă sunt atinsi 

Limita penalităţilor de 
întârziere 

8.7 15% din Valoarea de Contract Acceptata 

Penalităţi de întârziere 8.7 
0,1% pe zi din Valoarea de Contract 
Acceptata 

   

Penalităţi de întârziere 9.4 0,1% din Valoarea de Contract Acceptata 

Penalităţi de întârziere 10.1 
0,1% pe zi din Valoarea de Contract 
Acceptata 

Penalităţi de întârziere 11.1 
0,1% pe zi din Valoarea de Contract 
Acceptata 

Penalităţi de întârziere 8.7 şi 14.15(b) 

Pentru întârzierea înregistrată în finalizarea 
contractului în termenul prevăzut, 
penalităţile sunt de 0,1% din valoarea de 
contract acceptată (aşa cum va fi 
determinată de către Inginer), fără TVA, 
pentru fiecare zi de întârziere, în LEI; 
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Sub-clauze ale 
Condiţiilor Generale 

sau Condiţiilor 
Speciale 

Informaţii 

Limita penalităţilor de 
întârziere 

8.7 
20% din valoarea de contract acceptata, in 
LEI, fără TVA 

Procentul pentru ajustarea 
Sumelor Provizionate 

13.5(b) 5% 

Plata totală în avans 14.2 
Avansul se va acorda în tranşe anuale ce 
nu pot depăşi cumulat 30% din valoarea de 
Contract acceptată, fără TVA 

Numărul şi calendarul 
tranşelor de plată în 
avans 

14.2 Maximum 3 tranşe 

Moneda de plată şi 
proporţia transelor de 
plata in avans 

14.2 
LEI  

100 % 

Momentul rambursării 
plaţilor in avans şi 
procentul  

14.2 

Începând cu primul certificat Interimar de 
Plată emis după acordarea avansului. 

100% din fiecare Certificat Interimar de 
Plată până la recuperarea integrală a 
avansului acordat. 

Procentul Sumelor 
Reţinute  

14.3 10% din fiecare certificat, fără TVA 

Limita Sumelor Reţinute 14.3 
5% din Valoarea de Contract Acceptata, 
fără TVA 

Echipamente şi Materiale 
la plata după ce au fost 
aduse pe Uantier 

14.5(b) 

Ciment, bitum, agregate pentru 
îmbrăcăminţi asfaltice şi betoane, borduri de 
beton, elemente prefabricate, armaturi OB 
37 şi PC 52, grinzi prefabricate, tabliere 
metalice, parapet metalic de protecţie.  

Valoarea minima a 
Certificatului Interimar de 
Plata 

14.6 

1% din Valoarea de Contract Acceptata, 
pentru Certificatele de plata aferente lunilor 
noiembrie – februarie; 

2,5% din Valoarea de Contract Acceptata, 
pentru Certificatele de plata aferente lunilor 
martie – octombrie. 

Moneda în care se 
efectuează plata 

14.15 LEU 

Perioadele pentru 
prezentarea asigurării 

18.1 
a) 14 zile – dovada încheierii asigurării 

b) 28 zile – poliţe relevante 

Valoarea asigurării terţei 
părţi 

18.3 
2.000.000 LEI per accident, cu număr 
nelimitat de cazuri  
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Sub-clauze ale 
Condiţiilor Generale 

sau Condiţiilor 
Speciale 

Informaţii 

Valoarea asigurarii 
profesionale pentru 
propiectare 

18.5 5% din Valoarea Acceptata a Contractului 

Data până la care va fi 
numită Comisia de 
Adjudecare a Disputelor 

20.2 
42 zile după primirea înştiinţării privind Data 
de Începere 

Numărul de membri ai 
Comisiei de Adjudecare a 
Disputelor 

20.2 1 

Membrii Comisiei de 
Adjudecare a Disputelor 
(dacă nu sunt agreaţi) ce 
vor fi nominalizaţi de către 

20.3 
Preşedintele FIDIC sau persoana 
desemnată de acesta 

Numărul arbitrilor 20.6 3 

Limba de arbitraj 20.6 Engleza 

Locul de arbitraj 20.6 Paris  

Instituţia de arbitraj 20.6 Curtea Internationala de Arbitraj 

Nota: * se va completa de către ofertant 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr. 1 

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL ACTIVITATILOR (OBIECTELOR) 

 
-r. 
crt. 

 
Descriere/Activitati principale 

(Obiecte) 

 
Valoarea 1)  

(exclusiv T.V.A.) 
(Lei) 

Din care (dupa caz): 
Contractantul/ 
conducatorul 

(liderul 
asociatiei) 

 
 

Asociatul 

 
 

Asociatul 
… 

 
 

Subcontrac-
tantul 

 
Subcontrac-

tantul 
… 

0 1 2 3 4 5 6 7 
A. Lista A (Articole generale) total, 

din care: 

      

 A1. Organizare de santier       

A2. Alte teste la finalizare solicitate de 
Beneficiar 

      

A3. Proiectare , studii de teren şi alte 
cheltuieli pentru contract 

      

A4. Asistenta tehnica       

B. Liste cantitati - lucrari total, 

din care: 

      

 1. Degajarea terenului       

2. Terasamente       

3. Lucrari la patul drumului       

4. Imbracaminti bituminoase       

5. Spatii de servicii       

6. Drenuri deschise, subterane şi borduri       

7. Podete tubulare şi casetate (deschidere  
< 3m) 

      

8. Poduri şi podete casetate (deschidere > 
3m) 

      

9. Echipamente rutiere auxiliare       

10. Protectia mediului       
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11. Relocare utilitati       

12. Centre de intretinere       

13. Publicitate        

14. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)       

C. Cheltuieli neprevazute  
(max. 10% din B) 

 

D. Total valoare                         (Lei) 
(exclusiv T.V.A.)     
din care: 

 

E. - Total proiectare                 (Lei) 
(exclusiv T.V.A.) 

 

F. Cheltuieli indirecte %          (Lei) 
 (randul C x … %)           

 

G. Profit  %                                (Lei) 
 (randul C x … %)                                                

 

H. Taxa pe valoarea adaugata   (Lei)   
I. Total  (inclusiv T.V.A.)          (Lei)  

 (randul C + E + F + G)      
 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

NOTE: 
- Completarea Centralizatorului financiar al activitatilor se va realiza conform precizarilor din Fisa de date a achizitiei şi tinand cont de 

continutul Cerintelor Beneficiarului (Volumului 3a, Volumului 3b şi Volumului 4 – Anexe), parti componente ale Documentatiei de 
atribuire; 

- Intrucat contractul are ca obiect atat proiectarea (PT si DDE) cat şi constructia autostrazii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 
şi 1 revine ofertantului; 

- 1) „Valoarea” – se va prelua din Anexa nr. 2 - Devizul oferta al activitatii (obiectului), coloana nr. 9 –Total, pentru fiecare activitate 
(obiect). 



 Pagina 118 din 130  
 

Anexa nr. 2 

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI 

Devizul oferta al activitatii (obiectului) LLLLLL 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Categoria de lucrari 

 
 

U.M. 

 
 

Cantitatea 
 

Pretul unitar 
a) materiale 
b) manopera 
c) utilaj 
d) transport 

Total a) +b) +c) +d) 
(Lei) 

 
 

Material 
(3x4a) 

 
 

(Lei) 

 
 

Manopera 
(3x4b) 

 
 

(Lei) 

 
 

Utilaj 
(3x4c) 

 
 

(Lei) 

 
 

Transport 
(3x4d) 

 
 

(Lei) 

 
 

Total 
(3x4) 
sau 

(5+6+7+8) 
(Lei) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
A. Lista A (Articole generale), total         

 A1. Organizare de santier         

A2. Alte teste la finalizare 
solicitate de Beneficiar 

        

A3. Proiectare, studii de teren  şi 
alte cheltuieli pentru contract 

        

A4. Asistenta tehnica         

 A5.         

 …..         

B. Liste cantitati - lucrari total,         

 1. Degajarea terenului         

1.1 ………..         

1.2 …………         

2. Terasamente         

2.1 ………….         

2.2 ………………         

3. Lucrari la patul drumului         

………..         
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………..         

4. Imbracaminti bituminoase         

………..         

………..         

5. Spatii de servicii         

………..         

………..         

6. Drenuri deschise, subterane şi 
borduri 

        

………..         

………..         

7. Podete tubulare şi casetate 
(deschidere  < 3m) 

        

………..         

………..         

8. Poduri şi podete casetate 
(deschidere > 3m) 

        

………..         

………..         

9. Echipamente rutiere auxiliare         

………..         

………..         

10. Protectia mediului         

………..         

………..         

11. Relocare utilitati         

………..         

………..         

12. Centre de intretinere         

………..         
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………..         

13. Publicitate          

………..         

………..         

14. Alte cheltuieli (se vor 
nominaliza) 

        

14.1 …………         

14.2 …………         

Cheltuieli directe: M m U t T 
Alte cheltuieli directe:       

 - CAS:       
- Somaj:       
- Sanatate:       
- Fond de risc:       
- Alte cheltuieli conform 
prevederilor legale, 
nominalizate: 

      

 
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: 

 
M(0) 

 
m(0) 

 
U(0) 

 
t(0) 

 
T(0) 

 
TOTAL GE-ERAL (Lei) : 

 
V(0) = T(0) 

 
Operator economic, 

...................... 
 (semnatura autorizată şi ştampila) 

NOTE: 
- Completarea Centralizatorului financiar al activitatilor se va realiza conform precizarilor din Fisa de date a achizitiei şi tinand cont de 

continutul Caietului de sarcini (Volumului 3a, Volumului 3b şi Volumului 4 – Anexe), parti componente ale Documentatiei de 
atribuire; 

- Intrucat contractul are ca obiect atat proiectarea (PT la nivel de DDE) cat şi constructia autostrazii, responsabilitatea completarii 
coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului; 
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Anexa nr. 3 

LISTA 

cuprinzand consumurile de resurse materiale 1) 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
resursei 

materiale 

U.M. Consumurile 
cuprinse in 

oferta 

Pretul unitar 
(exclusiv 
T.V.A.) 

(Lei) 

Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A.) 

(Lei) 
(col. 3 x col. 

4) 

 
 

Furnizorul 

 
 

Greutate 
(tone) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
1.        
2.        
3.        
…        

 Resurse 
nenominalizate 
(cel mult 20% 
din valoarea 
totala a 
resurselor 
materiale) 

      

TOTAL ∑ M             (Lei) 
 

   

 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

________ 
1)  Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea 

intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de 
resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari, numai la solicitarea comisiei de evaluare. 
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Anexa nr. 4 

LISTA  

cuprinzand consumurile cu mana de lucru 

Nr. 
crt. 

Denumirea meseriei Consumurile 
(om/ore) cu 

manopera directa 

Tariful mediu 
(Lei/ora) 

Valoarea (exclusiv 
T.V.A.) 

(Lei) 
(col. 2 x col. 3) 

0 1 2 3 4 
1. …………………. …………………. …………………. …………………. 
2. …………………. …………………. …………………. …………………. 
3. …………………. …………………. …………………. …………………. 
… …………………. …………………. …………………. …………………. 

TOTAL ∑ M             (Lei) 
 

…………………. 

 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

_______________ 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea 

intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand 
consumurile cu mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari, numai la solicitarea comisiei 
de evaluare. 
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Anexa nr. 5 

 

LISTA  

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii1) 

 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea utilajului 

de constructii 

 
Consumurile  

(ore de functionare) 

 
Tariful orar 
(Lei/ora de 
functionare) 

Valoarea (exclusiv 
T.V.A.) 

(Lei) 
(col. 2 x col. 3) 

0 1 2 3 4 
1. …………………. …………………. …………………. …………………. 
2. …………………. …………………. …………………. …………………. 
3. …………………. …………………. …………………. …………………. 
… …………………. …………………. …………………. …………………. 

TOTAL ∑ M             (Lei) 
 

…………………. 

 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

 

_______________ 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile de ore de functionare a utilajelor necesare pentru 

indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele 
cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, 
numai la solicitarea comisiei de evaluare. 
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Anexa nr. 6 

LISTA  

cuprinzand consumurile privind transporturile 1) 

Nr. crt.  
Tipul de transport 

 
Elemente rezultate din analiza lucrarilor  

ce urmeaza sa fie executate  

Tariful unitar 
- Lei/t x km - 

 
 

Valoarea (exclusiv 
T.V.A.) 

(Lei) 
(col. 2 x col. 3) Tone  

transportate 
Km  

parcursi 
Ore de  

functionare 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Transport auto (total), 

din care, pe categorii: 
1.1. ………… 
1.2.  ………… 

     

2. Transport pe cale ferata (total),  
din care, pe categorii: 
2.1.  …………… 
2.2.  ……………. 

     

3. Alte transporturi (total) 
 

     

TOTAL ∑ M             (Lei) 
 

 

Operator economic, 

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

 (semnatura autorizată şi ştampila) 

_______________ 
1) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are 

obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrari, numai la solicitarea comisiei de 
evaluare. 
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Formularul nr. 37 A 
 

FORMULAR DE GARA-ŢIE  DE BU-Ă EXECUŢIE 

 
Către:   Compania -aționala de Autostrăzi si Drumuri -aționale din Romania SA,  

Blvd. Dinicu Golescu 38, Sector 1, 010873 București, Romania (denumita in continuare 
Autoritate Contractanta/Beneficiar) 

 
Denumirea Contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – 

km 27+400, 
 
Am fost informați că (numele si adresa Antreprenorului) (numit în continuare „Principal”) este 
Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună 
execuție.  
 
La cererea Principalului, noi (numele si adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin 
prezenta în mod necondiționat si irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea 
Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de 
_______________(„Valoarea garantată”, adică:_____________________) la primirea de către noi a cererii 
dumneavoastră scrise si a declarației dumneavoastră scrise care să menționeze următoarele:  
 
(a) Principalul a încălcat obligația (obligațiile) sa (sale) cu privire la Contract, si  
(b) felul în care Principalul este în culpă.  
 
Orice cerere de plată si declarație trebuie să conțină semnătura directorului dumneavoastră general, care 
trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si declarația 
autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si anume__________(adresa băncii emitente 
a garanției), la data sau înaintea datei de (70 de zile după data estimată de expirare a Perioadei de &otificare 

a Defectelor pentru Lucrări)________________________ („data de expirare”), moment în care această 
garanție va expira.  
 
Am fost informați că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească 
valabilitatea acestei garanții dacă Certificatul de Recepție Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor 
Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la 
primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a declarației dumneavoastră scrise menționând 
faptul că Certificatul de Recepție Finală nu a fost emis din motive imputabile Principalului, si că valabilitatea 
acestei garanții nu a fost prelungită.  
 
Această garanție este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la 
Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internațională de Comerț, cu excepția celor menționate 
mai sus.  
 
Competenta sa soluționeze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de garanție de buna 
execuție revine instanțelor judecătorești din Romania.  
 
 
 
Data ______________________   Semnătura (semnături) _________________________  

[stampila organismului care furnizează garanția] 
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Formularul nr. 37 B 
 

 
FORMULAR DE GARA-TIE DE BU-Ă EXECUTIE 

 
 
Către:               Compania -aționala de Autostrăzi si Drumuri -aționale din Romania SA, Blvd. 

Dinicu Golescu 38, Sector 1, 010873 București, Romania (denumita in continuare 
Autoritate Contractanta/Beneficiar)  

 
Denumirea Contractului:  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – 

km 27+400, 

 

Am fost informați că (numele si adresa Antreprenorului) (numit în continuare „Principal”) este 
Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obțină o garanție de bună 
execuție. 
 
La cererea Principalului, noi (numele si adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin 
prezenta în mod condiționat si irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, 
orice sumă sau sume care nu depășesc în total valoarea de _______________(„Valoarea garantată”, 
adică:_____________________) la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declarației 
dumneavoastră scrise după constatarea culpei „Principalului” care să menționeze următoarele: 
(a) Principalul a încălcat obligația (obligațiile) sa (sale) cu privire la Contract , si 
(b) felul în care Principalul este în culpă. 
 
Orice cerere de plată si declarație trebuie să conțină semnătura directorului dumneavoastră general, care 
trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea si declarația 
autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră si anume__________(adresa băncii emitente 
a garanției), la data sau înaintea datei de (70 de zile după data estimată de expirare a Perioadei de &otificare 

a Defectelor pentru Lucrări)________________________ („data de expirare”), moment în care această 
garanție va expira. 
 
Am fost informați că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească 
valabilitatea acestei garanții dacă Certificatul de Recepție Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor 
Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la 
primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii si a declarației dumneavoastră scrise menționând 
faptul că Certificatul de Recepție Finală nu a fost emis din motive imputabile Principalului, si că valabilitatea 
acestei garanții nu a fost prelungită. 
 
Această garanție este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la 
Cerere, publicate cu numărul 458 de către Camera Internațională de Comerț, cu excepția celor menționate 
mai sus. 
Competenta sa soluționeze orice disputa izvorâta in legătura cu prezenta scrisoare de garanție de buna 
execuție revine instanțelor judecătorești din Romania. 
 
Data ______________________   Semnătura (semnături) _________________________ 

[stampila organismului care furnizează garanția] 
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     Formularul nr. 38 a 
 
Terţ susţinător al capacitatii financiare 

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

(denumirea)               

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea financiară 

a ofertantului___________________________ 

 

Către, Compania -ationala de Autostrazi si Drumuri -ationale din Romania SA 
B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, Bucuresti, Romania 

 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – 
Lot 1”  km 0+000 – km 27+400, 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) toate resursele financiare necesare 

pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei 

prezentate şi 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. 

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

.......... (denumirea ofertantului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială 

din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului 

de achiziţie publică. 

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

înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate 

de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ……….... 

(denumirea ofertantului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în 

acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

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

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

autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant), 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 reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 

alin.(2) din OUG 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 financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului). 

Data ................................             Tert sustinator, 

                                               …………………………. 

                                                                                                     (semnătura autorizata si stampila) 
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Formularul nr. 38b 
Terţ susţinător al capacitatii tehnice si/sau profesionale    
.......................... 

(denumirea) 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului_____________________ 

 

 

Către, Compania -ationala de Autostrazi si Drumuri -ationale din Romania SA 
B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, Bucuresti, Romania 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului  „Proiectare şi executie autostrada Lugoj - Deva – 
Lot 1”  km 0+000 – km 27+400,  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/grupului de 

operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la 

termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi 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 de ................................................ 

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

a contractului de achiziţie publică. 

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

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

obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru 

care ................ (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului 

angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau 

discuţiune. 

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

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

autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), 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 tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 

alin.(2) din OUG 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). 

Data ................................             Tert sustinator, 

…………………………. 

                                                                                                       (semnătura autorizata si stampila) 
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Anexa 1 la Formularul nr.  38b 
Terţ susţinător tehnic şi profesional   

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

(denumirea) 

Declaraţie 
 

Subsemnatul, reprezentant legal 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, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care 

urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică  „Proiectare şi executie 
autostrada Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400,  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..........................................................( obiectul contractului).  

LISTA 

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

folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

 

Nr.  

crt 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 

U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 

     

     

     

 

Subsemnatul, declar că sunt de acord ca 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 CNADNR S.A. 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). 

 

Data ................................            Tert sustinator, 

                                              …………………………. 

                                                                                                     (semnătura autorizata si stampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori 

unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru 

producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Tert sustinator,  

______________      

(semnatura autorizată si stampila) 
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Anexa 2 la Formularul 38b 

Terţ susţinător tehnic şi profesional     

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

(denumirea) 

Declaraţie 
Subsemnatul, reprezentant legal al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si profesional), declar pe 

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

anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi 

efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de achiziţie publică  „Proiectare şi executie autostrada 
Lugoj - Deva – Lot 1”  km 0+000 – km 27+400, sunt reale. 

LISTA privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv alocate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică: 

 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal angajat    

Din care personal de conducere    

Personal efectiv alocat pentru 

îndeplinirea contractului 

   

Din care personal de conducere 

efectiv alocat pentru 

îndeplinirea contractului 

   

 

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care va fi 

alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile 

tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

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

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 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 CNADNR S.A. 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). 

 

Data ................................                    Tert sustinator, 

                                                   …………………………. 

                                                                                                                        (semnătura autorizata si stampila) 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei 

alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea 

acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

      Tert sustinator,  

                                                   …………………………. 

 (semnatura autorizată si stampila) 


