
MODIFICAREA nr. 8   

 Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj, Loturile 1 si 2 

 

1. In Documentatia de Atribuire, Vol. 1, Sectiunea 2 “Formulare”, Formularul 12 

se modifica: 

Pozitia: Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii  

b. experienta profesionala in calitate de Responsabil Control Calitate / 

Responsabil Asigurarea Calitatii / Sef de Laborator in maxim 3 proiecte/contracte de lucrari 

de constructii în domeniul infrastructurii de transport rutier* in care costul total cumulat al 

lucrarilor de constructie pe cele 3 proiecte/contracte sa fie de minimum 130.000.000 Lei fara 

TVA pentru Lotul 1 sau 330.000.000 lei fara TVA pentru Lotul 2 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

b. experienta profesionala in calitate de Responsabil Control Calitate / 

Responsabil Asigurarea Calitatii / Sef de Laborator in maxim 3 proiecte/contracte de lucrari 

de constructii în domeniul infrastructurii de transport rutier* in care costul total cumulat al 

lucrarilor de constructie pe cele 3 proiecte/contracte sa fie de minimum 125.000.000 Lei fara 

TVA pentru Lotul 1 sau 300.000.000 lei fara TVA pentru Lotul 2. 

 

2. In Documentatia de Atribuire, Vol. 1, Sectiunea 1 “Fisa de Date a Achizitiei”, pct. 

5.3 Situaţia economico-financiară,  

Nota 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. 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

Nota 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 nu 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. 

 

 

 



3. In Documentatia de Atribuire, Vol. 2, Contractul, Sectiunea 2 Conditii 

contractuale, Conditii speciale ale contractului, clauza 1.13 lit. c)  

Antreprenorul se va angaja în/va iniția toate activitățile şi va pregăti toată  documentația 

necesară care să îi permită Beneficiarului obținerea Autorizației de Construire cât şi toate 

aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniția şi executa Lucrările. 

se modifica astfel: 

Antreprenorul se va angaja în/va iniția toate activitățile şi va pregăti toată documentația 

necesară care să îi permită obținerea in interesul si in numele Beneficiarului a Autorizației 

de Construire cât şi toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniția şi executa 

Lucrările. 

4. In Documentatia de Atribuire, Vol. 2, Contractul, Sectiunea 2 Conditii 

contractuale, Conditii speciale ale contractului, se completeaza clauza 2.5 

Revendicarile Beneficiarului cu urmatoarele paragrafe: 

 

Sumele prevazute in contract si in anexa la oferta, cu titlul de penalitati, datorate de 

Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer si aprobate de Beneficiar si vor fi 

facturate separat Antreprenorului. 

In cazul in care Antreprenorul nu achita sumele astfel facturate in termen de 28 de zile 

de la data comunicarii facturii de catre Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi 

indreptatit , fara nicio notificare prealabila si fara alta formalitate, sa suspende plata 

sumelor datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate, pana la momentul achitarii 

integrale a sumelor facturate, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. 


