
 

 
 
 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
 

a contractului de lucrari 

„FINALIZAREA DIGULUI DE LARG IN PORTUL CONSTANTA” 

 
 
 
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi 
speciale care guvernează acest contract ca singură bază a acestei proceduri de atribuire, 
indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului.  Ofertanţii trebuie să 
examineze cu grijă Documentaţia de Atribuire şi să pregătească oferta conform tuturor 
instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi ale caietului de sarcini conţinute în 
această Documentaţie. Nedepunerea unei oferte care să conţină toate informaţiile cerute, în 
termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nicio exprimare a unei 
rezerve faţă de Documentaţia de Atribuire; orice exprimare a unei astfel de rezerve va duce la 
respingerea imediată a ofertei, fără nicio evaluare. 
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SECŢIUNEA I 
 

FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
I. 1. Autoritatea  contractanta 
 

Denumire: Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta 

Adresa: Incinta Port – Gara Maritima 

Localitate: CONSTANTA Cod poştal: 
900900 

Tara: România 

Web: www.portofconstantza.com   

Contact :  
Directia Tehnica 
Persoana de contact: Emil Sorin Banias, 
Director Tehnic 
Serviciul Dezvoltare Achizitii Publice 
Persoana de contact: Mihaela Staetu, Sef 
Birou Achizitii Finantari Externe 

 
 
Telefon:     0241/ 601035 
Fax:           0241/ 601046 
 
Telefon:     0241/ 601589 
Fax:           0241/ 601374 
E-mail: mstaetu@constantza-port.ro 

 
I.2.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
 

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţionala 
□ altele (specificaţi)     

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţa naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultura, religie si activ. recreative 
□ educaţie 
□ activitati relevante 
       □ energie 
       □ apa 
       □ posta 
       □ transport 
altele – „alte activitati anexe 
transporturilor pe apa”  6322 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: 
   DA □         NU 
 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

  la adresa mai sus menţionată 
□ altele: (specificaţi/adresa/fax/interval 
orar) 
 



 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:  
                                        Data:    02.12.2009, orele 16.00    
                                        Adresa : Constanta, Incinta Port – Gara Maritima 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :  
                                        Data:    04.12.2009, orele 16.00 

1.3. Cai de atac 
Eventualele contestatii se pot depune: 
Fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Fie la Autoritatea Contractanta si apoi la instanta competenta 

Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţiei 

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3 

Localitatea:    Bucureşti               Cod poştal:  030084                          Ţara: România 

E-mail: office@cnsc.ro               Telefon: 021-3104641 

Adresa internet:                           Fax:      021-3104642 

 

Denumirea instantei competente: Curtea de apel Constanta 

Adresa: Str. Traian, nr.53 

Localitatea:    Constanta              Cod poştal: 900725                           Ţara: România 

E-mail:                                         Telefon: 0241-617760 

Adresa internet:                           Fax:       0241-619669 

 
 

I.4. Sursa de finanţare : 
 

Sursa de finanţare: Alocatii bugetare si 
fonduri structurale ale Uniunii Europene 
prin POS-T  

După caz, proiect/program finanţat din 
fonduri comunitare                 
DA                NU □ 

 
II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1.  Descriere 
 

II.1.1. Denumire contract:  

„FINALIZAREA DIGULUI DE LARG DIN PORTUL CONSTANTA” 

II. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de prestare  

(a) Lucrări                                 
      Executie                             

(b) Produse     □               © Servicii      □                       
 

Principala locaţie a lucrării:    
Portul Constanta, Digul de Nord 
Cod CPV 45241300-1 Lucrari de constructii 
diguri  

Principalul loc 
de livrare 
Cod  CPV   
 □□□□□□□□ 

Principalul loc 
de prestare: 
Cod   CPV 
□□□□□□□□ 

II. 1. 3. Procedura se finalizează prin : 
            Contract de achiziţie publică:                         
            Încheierea unui acord cadru   □ 

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică:  
Ani □□             estimativ  24 luni              zile □□ (de la atribuirea contractului)  
  



 

  II.1.5. Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU  

 
II.2. Cantitatea sau scopul contractului 
 

II.2.1. Lucrari:  
Executia lucrarilor de extindere cu 1050 m a Digului de Larg din Portul Constanta 
Digul de Nord 
Digul de Nord a fost proiectat initial sa aiba o lungime de 5.900 m, incepand de la capul 
digului de Nord al portului Constanta Nord, in aceasta lungime fiind inclus si capul digului. 
Punctul de pornire pentru acest dig a fost capul digului de Nord al portului Constanta 
Nord ( km 0+0,00) 
Directia generala a acestui dig este Nord Vest – Sud Est, traseul acestuia avand doua 
franturi, una in dreptul Km 3+300 si alta in dreptul Km 4+000, pentru a orienta gura de 
acces a Portului Constanta catre S-SE. 
 
Proiectul Digului de Nord contine in principal 3 sectiuni tip pe zone de adancime si 
anume: 
- -13,0 m; - 17,0 m ( Km 0+00  – Km 1+815 ) 
- -20,0 m; - 24,0 m ( Km 1+815 – Km 3+300 ) 
- -24,0 m ( Km 3+300 – Km 4+850) 
 
In prezent, sunt terminate lucrarile pentru Digul de Nord pana la Km 4+850 incluzand si 
un cap provizoriu, iar Digul de Sud este realizat in intregime. 
Fata de proiectul initial, a ramas nerealizat tronsonul din digul de Nord cuprins intre Km 
4+850 si Km 5+900, in acest tronson fiind inclus si capul digului. Pe o lungime de 
cca.500 m din acest tronson, a fost depus material in nucleul digului cu ajutorul 
salandelor, pana la o adancime de cca.4,00 m spre NV si cca. 12,40 m spre SE. 
Solutia constructiva are in vedere prelungirea Digului de larg (nord) cu 1050 m, cu 
carapace din blocuri tip CORELOC. 

II.2.2 Optiuni 
Posibilitatea de suplimentare a lucrarilor conform OUG 34/2006, cu modificarile si 
revizuirile ulterioare 

 
III. PROCEDURA 
 

III.1. Procedura selectată 

Licitaţie deschisă                              
Licitaţie restrânsă                               □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată           □ 
Dialog competitiv                               □ 

Negociere cu anunţ de participare          □   
Negociere fără anunţ de participare        □                                                  
Cerere de oferta                                      □ 

 
III.2.  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU     
 

III.3. Legislaţia aplicată este legislaţia în vigoare aferentă achiziţiilor publice : 
 

- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contracted de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006; 



 

- HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006. 

- HG nr. 1056/2006 privind modificarea art.102 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006. 

- HG nr. 1337/2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 

- Ordinul 155/ 2006 al ANRMAP pentru aprobarea Ghidului de achizitie publica 
        -    Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 
-       Ordinul 563/ 02.07.2007 al MT pentru aprobarea procedurii de organizare, desfasurare, evaluare, 

atribuire si   monitorizare privind achizitiile publice de produse, servicii si lucrari in cadrul M.T. si a 
unitatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa. 

-            OUG nr.94/26.09.2007 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006 
 
          - OUG nr 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice 

 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE  
 

IV.1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului 

Declaraţie privind 
eligibilitatea 
 (privind neincadrarea in 
prevederile art.180 din OUG 
34/2006) 
 Solicitat           Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie 
Autoritatea Contractantă stabileşte ca cerinţă minimă 
prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere conform 
Formularului 12A din Sectiunea IV. 

Declaraţie pe propria 
răspundere privind 
neincadrarea in prevederile 
art.181 din OUG 34/2006            
Solicitat           Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie 
 
1. prezentare Declaraţie referitoare la falimentul societăţii 
care trebuie completată conform Formularului 12 B.  
2. prezentare Certificat de atestare fiscala pentru 
persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte 
venituri ale bugetului local 
3. prezentare Certificat de atestare fiscala pentru 
persoane juridice privind plata impozitelor, taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat. 
Nota:  
Certificatele solicitate vor fi valabile la data deschiderii 
ofertelor. Certificatele solicitate se vor prezenta in original 
sau copie legalizata, pe formulare tip eliberate de 
autoritatile competente din tara in care 
candidatul/ofertantul este rezident si trebuie sa ateste 
indeplinirea obligatiilor de plata la data de 30.09.2009 
4. prezentare cazier fiscal, eliberat de DGFP, din care sa 
reiasa ca nu are fapte inscrise in cazierul fiscal, valabil la 
data deschiderii ofertelor.  
Pentru persoanele juridice straine: In cazul in care in 
tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu 



 

se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate 
situatiile, ofertantul va prezenta o declaratia  autentica 
data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau 
judiciare ori a unei asociatii profesionale care are 
competente in acest sens, care sa ateste neincadrarea in 
prevederile art. 181 din OUG 34/2006. 

Declaratie privind calitatea 
de participant la procedura 
Solicitat           Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie 
- prezentare declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularului 12C 

 
IV.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Documente privind 
inregistrarea  
Persoane juridice romane 
Solicitat           Nesolicitat  □ 

Cerinte obligatorii 
1. prezentare Certificat de înregistrare emis de 

Oficiul registrului Comertului de pe langa tribunal 
(fotocopie); 

2. prezentare Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă tribunal, cu date 
actualizate, eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea 
datei de deschidere a ofertelor, din care sa rezulte :  

-obiectul de activitate al ofertantului include executia 
de lucrari Cod CPV 45241300-1 Lucrari de constructii 
diguri care fac obiectul achizitiei de lucrari; 
-nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 
85/ 2006 privind procedura insolventei. 
Nota: Pentru a fi valabil certificatul constatator va fi 
prezentat in original sau copie legalizata si va fi in 
termen la data deschiderii ofertelor.  

Documente privind 
inregistrarea  
Persoane juridice străine 
Solicitat           Nesolicitat  □ 

Cerinte obligatorii 
- prezentare Documente care dovedesc o formă de 
înregistrare ca persoana juridica si atestarea ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile din ţara în care 
candidatul/ofertantul este rezident.  
Documentele prezentate trebuie să fie înregistrate / 
atestate la autorităţile competente din tara respectiva. 
Documentele vor fi prezentate in original sau copie 
legalizata, insotite de traducerea acestora in limba romana 
de catre persoane sau institutii autorizate. 

 
IV. 3. Situaţia economico-financiară  
 

Fisa de informatii generale 
privind contractantul pe 
ultimii trei ani  
Solicitat             Nesolicitat □ 
 
 
 

Cerinta minima: 
- prezentare fisa de Informatii generale  conform cerintelor 
din Formularul B2 
- realizarea unei cifre anuale medii de afaceri pentru ultimii 
trei ani incheiati fiscal (2006, 2007, 2008) cel putin egala 
cu 525.875.000 lei respectiv 125.000.000 euro, la cursul 
mediu 01.08-31.08.2009 al Bancii Central Europene, 



 

Informatii privind cifra de 
afaceri 
Solicitat           Nesolicitat  □ 

1euro = 4,207 lei. 

Obligatii contractuale in 
desfasurare fata de alti 
beneficiari 
Solicitat            Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie 
Ofertantul va prezenta Formularul B8 

Informatii privind situatia 
financiara a contractantului 
Solicitat            Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie 
Ofertantul va prezenta Formularul B11 

Situatii financiare 
Solicitate          Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie: 
- prezentarea situaţiilor financiare (Bilanţul contabil şi 
Contul de profit şi pierderi) la datele de 31.12.2006, 
31.12.2007, 31.12.2008 vizate şi înregistrate de 
organele competente si daca exista, raportul de audit pe 
anul precedent intocmit de o societate recunoscuta de 
audit financiar si contabil.  
Pentru persoanele juridice străine se solicită bilanţurile 
contabile sau situatiile financiare auditate la datele de  
31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, înregistrate la 
autoritatea competenta în ţara respectivă. 
 

Lichiditate generala (active 
circulante/datorii 
curentex100) 
Solicitata □        Nesolicitat   

 

Solvabilitate patrimoniala 
(capital propriu / total pasiv 
x 100) 
Solicitata  □        Nesolicitat  

 
  

IV.4. Capacitatea tehnică  

Lista principalelor lucrari 
executate  în ultimii 5  ani 
Solicitat         Nesolicitat □ 

Cerinta minima: 
1. prezentarea Listei principalelor lucrari executate 

in ultimii 5 ani conform Formularului 12 F din 
Sectiunea IV; 

2. prezentarea a cel putin trei certificari pentru lucrarile 
executate din partea unor beneficiari din Lista, care 
vor contine valori, perioada si locul de executie al 
lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, 



 

beneficiari. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa 
completeze acest formular.  

Fisa de informatii privind  
experienţă similară  
Solicitat        Nesolicitat □ 

Cerinta minima: 
Ofertantul va prezenta Formularul B3, prin care va face 
dovada incheierii si finalizarii in ultimii 5 ani a cel putin un 
contract cu o valoare de minim 231.385.000 lei, 
echivalentul a 55.000.000 euro la cursul mediu 01.08-
31.08.2009 al Bancii Central Europene, 1euro = 4,207 lei, 
care a avut ca obiect executia de lucrari de specialitate - 
Lucrari de constructii diguri. Se vor prezenta 
documente doveditoare (formularul de contract, Procesul 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 
recomandari,etc.) 

Declaraţie privind 
echipamentele tehnice, utilaje, 
instalaţii  
Solicitat         Nesolicitat □ 

Cerinta minima: 
1. prezentare Declaratie care contine informatii privind 
dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele 
de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se 
angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului, 
conform Formularului 12 H. 
2. operatorul trebuie sa detina in proprietate sau chirie pe 
toata durata de derulare a contractului urmatoarele utilaje: 
a) Macara plutitoare de 100 t 
b) Macara plutitoare de 50 t 
c) Macara pe senile de 150 t 
d) Remorcher 2X280 CP 
e) Barca cu motor rapida 1X150 CP 
f) Remorcher 1X 150 CP 
g) Ponton plutitor 2000 t 
h) Saland hidroclap de 1000 t cu autopropulsare 
i) Barca pentru supervizare executie lucrari 
j) Sistem de supraveghere hidrografic (poate fi pus la 
dispozitie impreuna cu nava contra cost de catre 
beneficiar), precum si orice alte utilaje si echipamente 
considerate necesare in realizarea lucrarilor de catre 
Antreprenor 
3. pentru demonstrarea dotarilor tehnice minime solicitate, 
operatorul economic va prezenta copii dupa cartile de 
identitate ale utilajelor si mijloacelor de transport 
prezentate, din care sa rezulte ca acestea sunt in 
proprietatea sa sau, dupa caz, contractul/contractele de 
inchiriere pentru utilajele si mijloacele de transport 
prezentate, valabile pe toata durata de indeplinire a 
contractului ce face obiectul achizitiei. 

Informaţii privind personalul 
tehnic de specialitate si de 
asigurarea calităţii  
Solicitat       Nesolicitat □ 

Cerinta minima: 
1. prezentare Declaratie care contine numarul mediu in 
ultimele 12 luni al personalului angajat, asigurarea cu 
personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de 
conducere, precum si persoanele responsabile direct de  



 

indeplinirea contractului, conform Formularului 12 I din 
Sectiunea IV; 

2. prezentare Lista privind persoanele responsabile direct 
cu indeplinirea contractului, conform Formularului B 7 din 
Sectiunea IV; 
3. prezentare CV-uri ale persoanelor responsabile 
direct cu indeplinirea contractului ce face obiectul 
achizitiei precum si ale oricaror specialisti cu sarcini 
cheie in indeplinirea contractului; 
4. prezentare documente (autorizatie, etc) din care sa 
reiasa ca ofertantul va asigura minim un responsabil 
tehnic cu executia lucrarilor de montaj, 
atentat/autorizat MLPAT in domeniul lucrarilor de 
constructii hidrotehnice.  
Documentele prezentate vor avea valabilitate pe toata 
durata de derulare a contractului.  

Informatii privind asocierea 
Solicitat             Nesolicitat □              

Cerinta minima: 
- daca este cazul, se va prezenta Acordul de asociere, 
conform Formularului B10 din Sectiunea IV, acord 
precum si a formularelor care trebuie prezentate de 
asociati. 

Informaţii privind 
subcontractantii  
 
Solicitat        Nesolicitat □              

Cerinta minima: 
- Daca este cazul, se va prezenta Declaratie privind  
partea/ partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de 
catre subcontractanti si specializarea acestora conform 
Formularului 12 G din Sectiunea IV,  a acordurilor de 
subcontractare precum si a formularelor care trebuie 
prezentate de subcontractanti.   

IV.5. Standarde de 
asigurarea calităţii  
Solicitat         Nesolicitat □               

Cerinţa minima :  
- prezentare documente emise de organisme acreditate 
care confirmă certificarea sistemului de management al 
calitatii ISO 9001,  a sistemului de management al 
sanatatii si securitatii ocupationale  OHSAS 18001  

IV.6. Standarde de protecţia 
mediului  
Solicitat         Nesolicitat □               

 Cerinţa minima :  
- prezentare documente emise de organisme acreditate 
care confirmă certificarea sistemului de management de 
mediu   ISO 14001 

V. ELABORAREA OFERTEI  

V.1.  Limba de redactare a ofertei  Oferta se va redacta in  limba romana. 
Nota: Documentatia tehnica (specificatii, brosuri 
tehnice, pliante, prospecte, manual de utilizare etc) 
vor fi prezentate in limba romana.  Documentele 
emise de institutii/organisme oficiale din tara in care 
ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in 
alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o 
traducere autorizata in limba romana.  

V.2.  Perioada de valabilitate a 
ofertei 

Perioada de valabilitate a ofertelor este de minim 
90 zile incepand de la ……… pana la ………….. 



 

V.3   Garanţia de participare 
 
   Solicitat                 Nesolicitat □ 

Cuantumul garanţiei pentru participare care se 
constituie este de 1.472.450 lei echivalentul a 
350.000 euro  la cursul mediu 01.08-31.08.2009 al 
Bancii Central Europene, 1euro = 4,207 lei.    
 
Data limita pentru depunerea garantiei de 
participare este 17.12.2009, orele 12.00, Sediul 
Autoritatii Contractante, Camera 226. 
- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare este de  90 zile incepand de la ……….. 
pana la ……………. 
- Modul de constituire a garanţiei de participare:   
 scrisoare de garantie emisa in favoarea autoritatii 
contractante, sub forma de instrument de garantare 
emis in conditiile legii de o societate bancara ori de 
o societate de asigurari din Romania sau din 
strainatate  (se va prezenta in anexa traducerea 
legalizata si va fi prezentata in original) -  
Formularul nr.  11 
Nota – Pentru participarea la procedura este 
obligatorie constituirea garantiei de participare. 
Comisia de evaluare va respinge oferta  
candidatului/ofertantului, in cadrul sedintei de 
deschidere, daca acesta nu face dovada 
constituirii garantiei de participare in cuantumul 
si forma solicitata. 

V.4. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel 
incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele 
prevazute in proiectul de executie. 
Se vor completa formularele:  
a) Centralizatorul financiar al obiectelor, 
Centralizatorul financiar al categoriilor de 
lucrari, Listele cuprinzand cantitatile de lucrari, 
Listele cuprinzand consumurile de resurse 
materiale, Lista cuprinzand consumurile cu 
mana de lucru, Lista cuprinzand consumurile 
de ore de functionare a utilajelor, Lista 
cuprinzand consumurile privind transporturile 
din Sectiunea IV. 

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in 
oferta propriile tehnologii de executie, cu 
respectarea cerintelor calitative si cantitative 
prevazute in proiectul de executie si in alte 
normative in vigoare, care reglementeaza executia 
acestor lucrari.  
De asemenea, ofertantii au libertatea de a-si alege 
furnizorul cu conditia sa satisfaca performantele sau 
cerintele functionale solicitate in Caietul de Sarcini.   



 

b) graficul de executie al lucrarii; Graficul de 
executie prezentat constituie anexa la contract 
 

V.5. Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel 
incat aceasta sa furnizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la pretul ofertei si durata de 
executie.  
Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta – 
Formularul 10 C insotit de Anexa la Formularul de 
oferta indicate in Sectiunea IV, care reprezinta 
elementul principal al propunerii financiare. 
Valoarea ofertei va fi fara TVA.  Preturile prezentate 
vor fi exprimate in lei si echivalent euro   la cursul 
mediu 01.08-31.08.2009 al Bancii Central 
Europene, 1euro = 4,207lei. 

V.6. Modul de  prezentare a 
ofertei 
 
a) Adresa la care se depune oferta 
 
 
 
b) Data limita pentru depunerea 
ofertei  
 
c) Mod de prezentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Modificarea şi retragerea ofertei 

 
 
 
a) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:  
CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, 
Incinta Port, Poarta 1, Gara Maritima, etaj 2, 
camera 226 
b)Data limită pentru depunerea ofertelor: 
17.12.2009, orele 12.00. 
  
c) Oferta se va prezenta in 1 exemplar original si 
2 exemplare copie, in plicuri separate si sigilate, 
marcate corespunzator: „ORIGINAL” si „COPIE”  
Fiecare plic va contine, in plicuri separate 
urmatoarele: 
- plicul A – plicul ce contine documentele de 
calificare 
- plicul B – plicul ce contine propunerea tehnica 
- plicul C – plicul ce contine propunerea financiara 
Plicurile „ORIGINAL” si „COPIE”  se vor introduce 
intr-un plic exterior, inchis corespunzator si 
netransparent, care va fi inscriptionat astfel: 
CN Administratia Porturilor Maritime SA 
Constanta, Incinta Port, Gara Maritima, etaj 2, 
camera 217  
Pentru licitatia deschisa: „FINALIZAREA DIGULUI 
DE LARG IN PORTUL CONSTANTA” 
A nu se deschide pana la data de 17.12.2009 
orele 13.00 
Plicul exterior va fi insotit de Scrisoarea de 
inaintare- Formularul 2A* 
 
d) Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de 



 

 
 
 
 
 
e) Oferte întârziate 
 
 
 
 
 
f.) Oferta comună 

a-şi modifica oferta după expirarea datei limită 
stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului  de achiziţie publică şi a pierderii 
garanţiei pentru participare. 
e) Nu se acceptă oferte întârziate. Oferta care este 
depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii 
contractante decat cea stabilita in anuntul sau in 
invitatia de participare ori care este primita de catre 
autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita 
pentru depunere se returneaza nedeschisa. 
f) Mai multe persoane juridice au dreptul de a se 
asocia şi de a depune ofertă comună. 
Asociatul/asociatii vor depune aceleasi documente 
de calificare pe care le va depune liderul asocierii.  
Atunci cand un grup de operatori economici depune 
oferta comuna, situatia economico-financiara si 
capacitatea tehnica si profesionala se 
demonstreaza prin luarea in considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului. 
Ofertantul trebuie să prezinte Scrisoarea de 
Garanţie bancară de participare la licitatie si 
Împuternicirea de participare la sedinta de 
deschidere a ofertelor intr-un plic deschis, separat 
de Oferta propusă.  
Ofertantul trebuie să prezinte  o copie a propunerii 
de contract cu/sau fara obiectiuni semnata si 
stampilata pe fiecare pagina. Ofertantul va prezenta 
in scris eventualele obiectii sau propuneri de 
modificare a contractului, pe care le va anexa la 
acesta. 

V.7. Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.12.2009, 
orele 13.00, la sediul Companiei Nationale  
Administratia Porturilor Maritime  SA Constanta. 

 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 

VI.1.Preţul cel mai scăzut                                     

VI.2. Cea mai avantajoasa oferta economica       

Factor de evaluare 
1. Pretul ofertei 
2. Durata de executie 
 

Pondere 
 80 
20 

 
 

Factor de evaluare 
 

Pondere 
 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  
Evaluarea ofertelor (si in urma acestei evaluari stabilirea ofertei castigatoare) se 

realizeaza de catre comisia de evaluare, avandu-se in vedere incadrarea in perioada de 



 

valabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica. 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” se acorda astfel: 
a)  pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat 

factorului de evaluare, respectiv 80 puncte; 
b)  pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: 

P(n) = (pret minim/pret(n))x80 
2. Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de executie” se acorda astfel: 

a) pentru durata minima de executie se acorda punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare, respectiv 20 puncte; 

b) pentru durate de executie mai mari, se acorda punctajul astfel: 
D(n) = (termen minim/termen (n))x20 

 
Oferta castigatoare stabilita de comisia de evaluare va fi oferta care indeplineste cerintele 
tehnice minime obligatorii stabilite in Caietul de sarcini si intruneste punctajul cel mai mare 
rezultat din aplicarea algoritmului de calcul. 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
 
7.1 AJUSTAREA  PRETULUI CONTRACTULUI    DA          NU    □ 
In conformitate cu clauzele Contractului de executie lucrari 
 
7.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI                DA          NU    □  
 
         Garanţia de bună execuţie este 5% din valoarea contractului de lucrări (valoarea 
fara T.V.A.) si se constituie in lei, astfel: 

- Scrisoare de garantie bancara de buna executie a contractului de lucrari in 
conformitate cu Formularul 3 din Sectiunea IV, valabila si in vigoare pana la 
executia si terminarea lucrarilor de catre Antreprenor si remedierea oricaror 
defectiuni 

Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bunã Execuţie dupã cum urmeazã: 
i. 70% din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie în termen de 14 zile de la data 

întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, dacã Beneficiarul 
nu a formulat pânã la acea datã nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bunã                                                
Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor; 

ii. 30% din valoarea Garanţiei de Bunã Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie 
Finalã, dacã Beneficiarul nu a formulat pânã la acea datã nicio reclamaţie de 
executare a  Garanţiei de Bunã Execuţie.     

                              



 

VIII. ALTE INFORMAŢII SOLICITATE 
 
8.1. Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au 
tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii, protectia 
mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006, HG nr. 
1091/2006 cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, OG nr. 
195/2005 privind protectia mediului modificata si completata si a Legii nr. 307/2006 privind 
apararea impotriva incendiilor. 

 
 

DIRECTOR TEHNIC 
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SECTIUNEA II 

 
 

PROIECT TEHNIC 
 
 
Obiectul: 
 
Sectiunea II - cuprinde proiectul tehnic pentru executia obiectivului de investitii 

« FINALIZAREA DIGULUI DE LARG IN PORTUL CONSTANTA». 

 
Proiectul este elaborat de SC IPTANA SA Bucuresti. 
 
Procedura de achizitie se adreseaza firmelor avand ca obiect de activitate:  
Cod CPV 45241300-1     Lucrari de constructii diguri 
 
 
Continutul documentatiei : 
 
Proiectul este structurat dupa cum urmeaza: 
 
Volumul 2 - CAIETUL DE SARCINI 
 
Anexa 1 la Volumul 2 – Testarea in laborator a solutiei tehnice utilizand modelul fizic 
 
Volumul 3 - Liste de cantitati si descriere de preturi 
Volumul 4 - Planse (piese desenate) 
 

 
 

Precizare 
I Antreprenorul va pune la dispozitia Consultantului un birou principal (dotat cu mobilierul de 
baza si accesul la utilitati) pentru supravegherea executiei lucrarilor. De asemenea 
Antreprenorull va asigura mijloacele de transport pentru deplasarea Consultantului pe santier, 
pentru efectuarea in bune conditii a activitatilor de supervizare a executiei lucrarilor.  

 
Pe parcursul Perioadei de Constructie si a celei de Notificare a Defectiunilor, Antreprenorul va 
amenaja spatii de birouri pentru Consultant, incluzand facilitati de testare in laborator si toate 
echipamentele tehnice (masuratori, echipamente de testare, etc). Consultantul este 
responsabil cu asigurarea dotarilor suplimentare cu mobilier (daca este cazul) si echipamente 
a birourilor puse la dispozitie de catre Antreprenor.  
 

II. Antreprenorul va fi responsabil cu implementarea Planului de comunicare atasat, sub 
coordonarea si monitorizarea Consultantului si a Autoritatii Contractante si va include in 
costurile sale valoarea estimata a acestuia.  
 
 



 

 
 

Plan de comunicare aferent proiectului 
„Finalizarea digului de larg din Portul Constanta” 

DRAFT 
 

Cuprins 
 
1. Introducere 
2. Scopul planului de comunicare 
3. Obiectivele specifice ale planului de comunicare 
4. Public ţintă 
5. Mesaje 
6. Calendar de activităţi 
7. Buget 
8. Evaluarea activităţilor de comunicare 
 
1. Introducere 
 

 Proiectul „Finalizarea digului de larg din Portul Constanta” promovat de CN APM 
SA Constanta  are urmatoarele obiective : 
 

- Crearea conditiilor de reducere a agitatiei valurilor in portul Constanta si in special la 
intrarea in port si in zona de sud a acestuia  prin finalizarea digului. 
- Sa se dea posibilitatea portului sa se extinda la un cost mai scazut. 
- Sa creasca productivitatea navelor si a cheurilor. 

 
Principalele activitati care se vor desfasura in cadrul proiectului sunt:  

 
- Supravegherea  lucrarilor de executie la digul de larg 
- Executarea lucrarilor la digul de larg 
 

 
Proiectul consta in extinderea digului de nord din portul Constanta cu 1050 m ( de la 4850 m 
la 5900 m) in vederea atingerii lungimii din proiectul initial, respectiv 5900 m, in scopul  
reducerii agitatiei valurilor la intrarea in port si in bazinul zonei de sud a portului. 
 
Portul a construit digurile pentru a asigura conditii de adapostire in vederea  construirii unor 
cheuri de mare adancime in zona de sud a Portului Constanta precum si pentru miscarea 
barjelor. Fondurile pentru construirea digului au fost epuizate inainte de finalizare. Portul 
doreste sa obtina fonduri suplimentare pentru finalizarea extinderii digului cu inca 1050 m 
lungime. Fara aceasta extindere a digului de larg, protectia  accesului in zona de sud a 
portului este neterminata. Aceasta extindere va asigura ca intrarea in port si bazinele din zona 
de sud sunt mai bine protejate de agitatia valurilor. 
 
Investitia presupune executarea lucrarii de extindere a Digului de Larg, incluzand  trei zone 
specifice: 

- zona capatului existent si legatura ( jonctiune) cu noile lucrari ( aproximativ 50 
m) ; 



 

- zona in care exista deja un nucleu al digului aflat sub ape, realizat din piatra 
nesortata  (aproximativ 500 m); 

- zona noilor lucrari, direct pe fundul marii, incluzand noul capat al Digului de Larg  
(aproximativ 500 m). 

 
Proiectul se incadreaza in Programului Operaţional Sectorial – Transporturi, Axa Prioritară 2 - 
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor Prioritare 
TEN T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport, Domeniul major de 
intervenţie 3 – Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene şi maritime. Instrumentul care 
cofinanteaza proiectul este Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER). 

   
Valoarea totala a proiectului se ridica la 121 mil Euro, fara TVA. 

 
  Beneficiar proiect: CN APM SA Constanta. 
 
 Autoritatea de Management: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. 
 

Planul de comunicare al proiectului “Finalizarea Digului de larg din Portul 
Constanta” a fost intocmit avand in vedere Regulamentul Comisiei Europene 1828/2006, 
sectiunea “Informare si Publicitate”, precum si obligatiilor ce revin beneficiarului de fonduri 
structurale si de coeziune, legat de asigurarea vizibilitatii si promovarii proiectului finantat din 
fonduri europene. Astfel, la intocmirea acestui plan de comunicare s-a avut un vedere 
Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 in Romania, 
elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din cadrul MEF, 
Strategia nationala de comunicare, precum si Planul de Comunicare penrtu Programul 
Operational Sectorial “Transport” 2007-2013, Editia Februarie 2008.  

 
Planul de comunicare pentru proiectul mai sus mentionat defineste scopul, obiectivele 

specifice ale planului de comunicare, calendarul de activitati si alte elemente necesare unei 
bune gestionar si urmariri a implementarii activitatii de publicitate si comunicare pentru 
proiectul “Finalizarea Digului de larg din Portul Constanta”. 

 
Responsabilul pentru asigurarea publicitatii proiectului:  
Dra Mihaela STAETU, Unitatea de Management Proiecte (UMP) 
3.1. Responsabilul va coordona activitatea de promovare si informare aferenta 

proiectului, fiind in permanenta legatura cu serviciile din cadrul companiei care au atributii 
conform ROF in acest sens.  

3.2. Responsabilul va tine permanent legatura cu managerul de proiect si va comunica 
acestuia periodic stadiul de realizare a actiunilor planificate. Totodata, in cazul in care va 
intampina dificultati in realizarea activitatilor propuse, va aduce la cunostinta acest lucru, 
managerului de proiect. 

3.3 Responsabilul pentru implementarea planului de comunicare aferent proiectului, din 
cadrul UMP va intocmi un dosar continand toate documentele aferente aducerii la indeplinire a 
obiectivelor mai sus mentionate. 

 
2. Scopul planului de comunicare 

Scopul Planului de comunicare pentru proiectul “Finalizarea Digului de larg din 
Portul Constanta” este informarea publicului tinta asupra contributiei Uniunii Europene la 
dezvoltarea unui sistem durabil de transport in Romania. 



 

 Prezentul plan de comunicare aduce o viziune integratoare asupra activitatii de 
informare si publicitate aferenta proiectului “Finalizarea Digului de larg din Portul 
Constanta”, fiind corelat cu Planul de comunicare al AM pentru POS-T. 

 
3. Obiectivele specifice ale planului de comunicare 
Lansarea unei campanii de informare publică, la nivel naţional si international in vederea: 

 cresterii gradului de transparenta a gestionarii FSC prin informarea publicului larg 
asupra contributiei Uniunii Europene la dezvoltarea infrastructurii si a imbunatatirii 
calitatii serviciilor din sectorul transporturi din Romania; 

 cresterea gradului de informare a comunitatii de transport si portuare nationale si 
internationale referitor la acest proiect care vizeaza imbunatatirea infrastructurii 
portuare 

 
Principalele activitati in acest sens sunt:  

-realizare si transmitere comunicate de presa 
-publicitate exterioara 
-publicitate on-line 
-realizare de filme de scurt metraj referitor la proiect 
-materiale de promovare 
-realizare si transmitere comunicate de presa 

 
4. Publicul tinta: 
Au fost identificate urmatoarele grupuri tinta principale, pentru activitatile de informare si 
publicitate.  
-pe plan national:  

 Comunitatea locala si nationala (publicul larg) reprezinta o parte a publicului tinta, 
avand in vedere informarea asupra finanţării obţinute prin FEDR. 

 mass media, organizatiile de afaceri, operatorii portuari, importatorii, exportatorii, 
companiile de expeditii, serviciile de transport, operatorii, agentii de nave etc 
reprezentand publicul specializat, care este necesar sa fie informat asupra 
capacitatilor suplimentare si facilitatilor oferite de port  

-pe plan international : 

 Comunitatea internationala (publicul larg) reprezinta o parte a publicului tinta, avand 
in vedere informarea asupra finanţării obţinute prin FEDR. 

 comunitatea industriei portuare, companii de shipping, expeditii, importatori, 
exportatori etc – publicul specializat, care trebuie sa fie informat asupra  facilitatilor 
si infrastructurii oferite de portul Constanta pentru transportul si operarea marfurilor, 
asupra cresterii sigurantei navigatiei si a operarii in Portul Constanta 

5. Mesaj 
Pentru publicul specializat 
 
POS-T contribuie la finantarea proiectului “Finalizarea Digului de larg din Portul 
Constanta”, facilitand cresterea sigurantei navigatiei si a operarii la danele specializate din 
Portul Constanta Sud.  

 
Pentru publicul larg  



 

 
POS-T  vizeaza modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport, în scopul 
dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport si a modernizarii şi dezvoltarii porturilor 
maritime si dunarene. 
. Calendar de activitati 

Activitatea de informare şi 
publicitate 

Durata estimată/ 
perioada 

Costuri estimate 

Publicitate exterioară  
Publicitate la fata locului 
a) Panou publicitar / 
informativ in locatia 
executiei 
2/4 m (2 buc) 
 
 
 
b)Placa explicativa 
permanenta 
2/3 m (2 buc) 

Realizare – 30.09.2009 
– 15 03.2010 
Instalare -  15.03.2010  
Durata de publicare- 
pana la finalizarea 
lucrarilor – 15.08.2012 
 
 
 
Realizare: 15.08.2012-
15.12.2012 
Instalare: 15.12.2012 

3000 Euro X 2 = 6.000 Euro 
(incl. TVA)  
 
 
 
 
 
 
 
900 Euro X 2 = 1800 Euro 
(incl TVA) 

Comunicate de presă 
Cu prilejul: 
a) Lansarii proiectului (cu 
acest prilej se va anunta 
crearea unei sectiuni pe 
site-ul oficial al CN APM SA 
Constanta – 
www.portofconstantza.com, 
dedicat acestei investitii si 
stadiului de derulare). 
b)Anuntarea lansarii 
procedurilor de achizitie/ a 
licitatiei pentru lucrari de 
constructii (comunicat de 
presa) 
 
c)Atribuirii contractului de 
constructie  
d) Demararii constructiei 
e) Desfasurarii lucrarilor de 
constructie 
f)Finalizarii lucrarilor / 
receptia 

 
 
30.09.2009 
 
 
 
 
 
 
 
01.10.2009  
 
 
 
 
30.01.2010  
 
15.02.2010 
15.02.2010 
 
15.08.2012 

Activitatea se va desfasura cu 
resurse umane angajate ale 
CN APM SA, costurile 
actiunilor fiind incluse in 
cheltuielile de personal 
 
 
 

Publicitate online  
 
a)Postarea comunicatelor 
de presa pe site-ul CN APM 
SA Constanta 
(www.portofconstantza.com) 

 
 
Comunicate de presa 
(conform sectiunii 
anterioare): 
30.09.2009 

 
 
Activitatea se va desfasura cu 
resurse umane angajate ale 
CN APM SA, costurile 
actiunilor fiind incluse in 

http://www.portofconstantza.com/


 

in sectiunea „Portul astazi”  
 
 
 
 
 
 
b)Postarea informatiilor 
legate de proiect in 
sectiunea „Politici si 
strategie” de pe website-ul 
CN APM SA Constanta, in 
sectiunea special creata – 
Investitii in derulare – 
Proiect „Finalizarea digului 
de larg in portul Constanta” 

15.10.2009 
30.01.2010  
15.02.2010 
15.02.2011 
15.08.2012 
 
 
30.09.2009-15.08.2012 

cheltuielile de personal 

Audio-video  
-realizarea a doua filme (1 
film/an) de 30 minute  
continand ipostaze din 
derularea lucrarii de 
investitie, comentarii despre 
implementarea efectiva a 
proiectului si momente de 
inceput, intermediare si 
finale ale lucrarilor de 
infrastructura. 
 - Postarea variantei 
rezumat (5 min) pe website-
ul  CN APM SA Constanta si 
al Ministerului 
Transporturilor si 
Infrastructurii. 

 
An 1 
Realizare : 15.02.2010 – 
15.02.2011 
Publicare : 01.03.2011 
 
An 2 
Realizare: 15.02.2011 – 
15.03.2012 
Publicare: 01.03.2012 
 
martie 2011 
martie 2012 

 
 
4700 Euro (incl. TVA) 

Editarea si distribuirea de 
materiale informative 
despre proiect (pliante) la 
inceputul implementarii 
proiectului si pe parcursul 
perioadei de executie a 
lucrarilor . 
 
Etapele investitiei 
promovate in pliante: 
 
Lansarea proiectului  
200 exemplare (4 pg color 
fata/verso format A5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptie si editare:  
30.09-2009 – 
15.11.2009 
Distribuire:  

 
 
1700 Euro (incl.TVA) 



 

 
 
Desfasurarea lucrarilor 
100 exemplare (4 pg color 
fata/verso format A5) 
 
 
 
 
Desfasurarea lucrarilor  
100 exemplare (4 pg color 
fata/verso format A5) 
 
 
 
Finalizarea lucrarilor 
200 exemplare (4 pg color 
fata/verso format A5) 

15.11.2009-15.02.2010 
 
Conceptie si editare: 
15.02.2010 – 
01.03.2010 
Distribuire:  
01.03.2010 – 
01.03.2011 
 
Conceptie si editare: 
01.03.2010 – 
01.03.2011 
Distribuire:  
01.03.2011 – 
01.03.2012 
Conceptie si editare: 
01.03.2011 – 
01.03.2012 
Distribuire: incepand cu 
01.03.2012 

 
TOTAL Buget estimat – 14.200 Euro 
 
 

 



 

     SECTIUNEA III 
 
Contractul de executie lucrari cuprinde: 
 

1. ‚‚Conditii Generale’’ - Clauze contractuale generale obligatorii 
 
Conditii de Contract pentru Constructii  
de cladiri si lucrari ingineresti proiectate de beneficiar 
FIDIC Cartea Rosie 1999 
 

2. ‚‚Conditii Speciale’’ - Clauze contractuale speciale 
 

1.Conditiile generale reprezinta traducerea in limba romana a „Conditiilor contractului pentru 
constructii”, prima editie, publicata in 1999 de Federation Internationale des Ingenieurs – 
Conseils (FIDIC)  

Conditiile generale nu sunt prezentate in acest document. 

Varianta originala, in limba engleza, poate fi procurata de la editura, FIDIC. 

 

Federation Internationae des Ingenieurs – Conseils 

P.O. Box 86 

CH-1000 Lausanne 12 

Elvetia  

Telefon:  + 41 21 654 44 11 

Fax: + 41 21 6535432 

e-mail: fidic@pobox.com 

 

Conditiile generale, atat in versiunea in limba romana, cat si cea in limba engleza si Conditiile 
speciale, in limba romana, pot fi procurate de la 

 Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti 

 Calea Grivitei nr. 136, Sector I, 

 Bucuresti, 010737 

Romania 

Tel: (+)021 3122699 

Fax: (+)021 3122697 

aric@eure.ro 

 
2.„Conditiile Speciale” includ modificari si adaugiri la „Conditiile Generale” 

 

mailto:fidic@pobox.com


 

            
 
 

 
 
 

FORMULARUL DE CONTRACT 
 
 
Acord Contractual: 
 
Intre: 
Beneficiarul Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, avand sediul in 
Incinta Port- Gara Maritima, CUI11062831, J13/2308/1998, cont nr.RO25INGB0004003177028911 
deschis la ING BANK, tel./fax0241619512, reprezentat prin Director General …………………., pe de o 
parte,  
 
si  
 
Antreprenorul _____________________________ avand sediul in __________________________, 
reprezentat prin……………………………………, in calitate de ………….,   de cealalta parte. 
 
 
Deoarece Beneficiarul doreste executarea Lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Pod rutier la 
km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces 
in Portul Constanta” si a acceptat oferta din partea Antreprenorului pentru executarea si finalizarea 
acestor Lucrari si remedierea oricaror defecte ale acestora. 
 
Beneficiarul si Antreprenorul convin urmatoarele: 
 

1. In acest Contract cuvintele si expresiile vor avea aceleasi intelesuri dupa cum sunt atribuite in 
Conditiile Contractului de referinta. 

2. Urmatoarele documente vor fi considerate ca formand si vor fi citite si interpretate ca parte a 
acestui Contract: 

a) Scrisoarea de acceptare a ofertei nr….. 
b) Formularul de oferta nr………… 
c) Anexele: solicitarile de clarificari nr…, raspunsul la clarificari nr…., etc 
d)   Conditiile Contractului 
e)   Specificatiile  
f)    Partile desenate 
g)   Listele de cantitati completate cu preturi unitare 

 
3. In ceea ce priveste platile care trebuie efectuate de Beneficiar Antreprenorului in 

conformitate cu Contractul de fata, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa execute si sa 
finalizeze Lucrarile si sa remedieze orice defecte ale acestora, in conformitate cu prevederile 
Contractului.  

4. Beneficiarul convine sa plateasca Antreprenorului, pentru executarea si finalizarea Lucrarilor 
si remedierea defectelor, Pretul Contractului la momentele si in maniera prevazute de Contract. 

 
Drept pentru care partile de fata au incheiat prezentul Acord sa fie executat la data si anul mentionate 
mai sus in conformitate cu legislatia aplicabila respectiva.  
 
Semnatura: ___________________                     Semnatura: __________________            



 

 
Autorizat sa semneze din partea si                       Autorizat sa semneze din partea si  
In numele   Antreprenorului:                                In numele   Beneficiarului: 
_____________________________                     _____________________________ 
Numele: ______________________                     Numele: ______________________ 
Functia:______________________                       Functia:______________________         

Data: _____                                                      Data: _____



 

             ANEXA Nr. 1b 
 

 
Condiţii Speciale Obligatorii pentru Condiţii de Contract 

pentru Construcţii 
 

Clauza Prevederi   

Clauza 1. - Prevederi Generale                                                                                                    

Sub-Clauza 1.1. - Definiţii                                                                                                       

Sub Clauza 1.1.1.2 Se elimina cuvintele ,,(daca exista)” 

Sub-Clauza 1.1.3. + Date, teste, perioade şi terminare                                                                           

Sub-Clauza 1.1.3.5. Procesul Verbal de   
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor  

Se şterge Sub-Clauza 1.1.3.5. şi se înlocuieşte cu 
urmãtoarele: "Procesul Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" înseamnã  procesul verbal 
întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în 
vigoare de cãtre comisia de recepţie numitã de 
cãtre Beneficiar,  la cererea  Inginerului, 
recomandând sau nu recepţionarea Lucrãrilor, a 
Sectorului sau a unei pãrţi de Lucrare (dupã caz) 
de cãtre Beneficiar, potrivit  prevederilor Clauzei 
10.»                                                        

Sub-Clauza 1.1.3.8 Procesul Verbal de Recepţie 
Finalã 

Se şterge Sub-Clauza 1.1.3.8. şi se înlocuieşte cu 
urmãtoarele:  «"Procesul Verbal de Recepţie 
Finalã" înseamnã procesul verbal întocmit şi 
semnat conform Legilor în vigoare de cãtre 
comisia de  recepţie finalã numitã de cãtre 
Beneficiar, la cererea Inginerului,              
recomandând sau nu recepţionarea finalã a 
Lucrãrilor, Sectorului sau a  unei pãrţi de Lucrare 
(dupã caz) de cãtre Beneficiar, potrivit                                  
prevederilor Sub-Clauzei 11.9.»                                                  

Sub-Clauza 1.1.3.10. - Certificatul de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor 

Se adaugã o nouã Sub-Clauzã 1.1.3.10.:                             
«"Certificatul de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor" înseamnã  certificatul emis de Inginer 
precizând data la care lucrãrile sau           
Sectoarele au fost terminate în conformitate cu 
prevederile contractului, cu excepţia unor lucrãri 
minore rãmase neexecutate şi a defecţiunilor                                                  
care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrãrilor 
sau a Sectoarelor în scopul destinat (pânã când 
sau în timp ce aceste lucrãri sunt finalizate şi                                              
defecţiunile sunt remediate)» 

Sub-Clauza 1.1.3.11. - Certificatul de Recepţie 
Finalã  

Se adaugã o nouã Sub-Clauzã 1.1.3.11:                                                                        
«"Certificatul de Recepţie Finalã" înseamnã 
certificatul emis de Inginer care precizeazã data la 
care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile 
prevãzute în contract» 

Sub –Clauza 1.1.4.8 – Moneda Locala ,,Moneda Locala”  inseamna moneda nationala a 
Romaniei, respectiv Leul, avand simbolul RON. 

Sub-Clauza 1.1.6.5 - Legi ,,Legi” inseamna legislatia nationala a Romaniei 
ce cuprinde: prevederile relevante ale Codului 
Civil, Codului Comercial, legi, ordonanţe, decizii, 
ordine, reglemetari si hotarari ale oricarei 



 

autoritati publice legal constituite, avand putere de 
decizie in Romania si care reglementeaza 
lucrarile de constructii, achizitiile publice, finantele 
publice. 

Sub-Clauza 1.2. Interpretari Inainte de primul paragraf se adauga: ,,Clauzele 
contractuale se vor interpreta conform principiilor 
si dispozitiilor din dreptul civil roman. In caz de 
ambiguitate clauzele contractuale se vor 
interpreta cu prioritate conform dispozitiilor civile, 
comerciale, etc. ale legislatiei romanesti” 

Sub-Clauza 1.4. Legea si Limba Se elimina urmatoarele cuvinte ,,Contractul va fi 
guvernat de legile tarii (sau alte jurisdictii) 
mentionate in Anexa la oferta” si se inlocuiesc cu 
urmatoarele: ,,Contractul va fi guvernat de legile 
nationale ale Romaniei, astfel cum acestea au 
fost definite la sub-paragraful 1.1.6.5.” 
Daca exista versiuni ale oricarei parti din 
Contract, scrise in mai multe limbi, va  prevala 
versiunea in limba romana. 

Sub-Clauza 1.2 Interpretari La sfarsitul Sub-Clauzei 1.2 se va insera: 
‚In aceste Conditii, prevederile care includ 
expresia ,‚Cost si profit rezonabil” cer ca acest 
profit sa fie o douazecime (5%) din acest Cost.’ 

Sub-Clauza 1.5 - Prioritatea documentelor Se şterge Sub-Clauza 1.5. şi se înlocuieşte cu 
urmãtoarele: "Documentele care alcãtuiesc 
Contractul trebuie considerate ca                                                
explicitandu-se reciproc. În scopul interpretãrii,   
prioritatea documentelor va fi în conformitate cu 
urmãtoarea ordine: 

(a) Acordul Contractual,  
(b)  Scrisoarea de Acceptare  
(c) Formularul de Ofertã,  
(d) Condiţiile Speciale, 
(e) aceste Condiţii Generale,   
(f) Specificaţiile,  
(g) Planşele,  
(h) Listele, şi    
(i) orice alte documente care fac parte din 

Contract    
Actele adiţionale şi protocoalele vor avea 
prioritatea documentelor pe  care le modificã. 
În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale 
documentelor, prioritatea va fi cea stabilita in 
conformitate cu legea aplicabila. Inginerul va avea 
autoritatea de a emite orice instructiune pe care o 
considera necesara pentru solutionarea 
ambiguitãţii sau discrepantei.   
În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, se constatã faptul                                                 
cã anumite elemente ale ofertei tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund                                                 
cerinţelor prevãzute în caietul de sarcini, 
prevaleazã  prevederile caietului de sarcini."                                                          



 

Sub-Clauza 1.6. - Acordul contractual Se şterge prima frazã a Sub-Clauzei 1.6. 

Sub –Clauza 1.7. - Cesionarea Nicio Parte nu va cesiona o parte sau intregul 
contract, beneficiu sau orice alt drept in cadrul 
sau asupra Contractului. Prin exceptie, fiecare 
parte: 

a) poate cesiona intregul Contract sau orice 
parte a acestuia cu acordul prealabil al 
celeilalte parti si numai la latitudinea 
exclusiva a acelei Parti si 

b)  poate cesiona, sub forma de garantie, in 
favoarea unei banci sau unei alte institutii 
financiare, dreptul sau la orice sume de 
incasat sau care vor deveni incasabile in 
derularea contractului. 

         Se adauga urmatorul paragraf ,,In oricare 
din situatiile de exceptie prevazute la literele a) si 
b), Antrepenorul va ramane responsabil fata de 
Beneficiar pentru executia intocmai si integrala a 
oricarei obligatii prevazute in contract”. 

Sub –Clauza 1.9. Intarzieri in Transmiterea 
Planselor sau Instructiunilor 

Se elimina de la paragraful al treilea litera b) 
cuvintele ,,la care se adauga un profit rezonabil” 

Sub-Clauza 1.13. – Respectarea legilor Se reformuleaza dupa cum urmeaza ,,La 
indeplinirea obligatiilor contractuale, Antrepenorul 
va respecta legislatia nationala a Romaniei 
constand in: prevederile relevante ale Codului 
Civil, Codului Comercial, legi, ordonanţe, decizii, 
ordine, reglemetari si hotarari ale oricarei 
autoritati publice legal constituite, avand putere de 
decizie in Romania si care reglementeaza 
lucrarile de constructii, achizitiile publice, finantele 
publice”: 
a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile 
pentru planurile de sistematizare, de zonare sau 
alte autorizatii similare pentru Lucrarile 
Permanente si orice alte aprobari descrise in 
Specificatii ca fiind deja obtinute (sau in curs de 
obtinere) de catre Beneficiar; Se elimina 
paragraful ,,Beneficiarul va despagubi 
antrepenorul si il va proteja impotriva 
consecintelor datorate esecului obtinerii acestor 
aprobari; si” 
b) Antrepenorul va transmite toate instiintarile, va 
plati toate taxele, impozitele si onorariile si va 
obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile ,,in 
conformitate cu legislatia nationala a Romaniei in 
vigoare, astfel cum a fost definita la sub clauza 
1.1.6.5.” pentru executia si terminarea Lucrarilor 
si remedierea oricaror defectiuni. Antrepenorul va 
despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva 
consecintelor datorate neindeplinrii acestor 
obligatii. 

Sub –Clauza 2.1. Dreptul de acces pe Santier Se elimina de la paragraful al treilea, litera b), 
urmatoarele cuvinte:,,la care se adauga un profit 



 

rezonabil”. 

Clauza 3. – Inginerul    

Sub-Clauza 3.1. – Responsabilitãţile şi autoritatea 
Inginerului 

La sfârşitul Sub-Clauzei 3.1. se adaugã 
urmãtoarele:”Inginerul va obtine aprobarea 
Beneficiarului anterior inceperii oricaror activitati 
reglementate de prevederile urmatoarelor Sub-
Clauze ale prezentelor Condiţii:  
a. Sub-Clauza 10.1.: aprobarea expresã a 
Beneficiarului este necesarã  înainte de emiterea 
Certificatului de Recepţie la Terminarea lucrãrilor;                                                                      
b. Sub-Clauza 11.9.: aprobarea expresã a 
Beneficiarului este necesarã  înainte de emiterea 
Certificatului de Recepţie Finalã;  
c. Sub-Clauza 13.1.: aprobarea expresã a 
Beneficiarului este necesarã  înainte de 
dispunerea sau aprobarea oricãrei Modificãri care 
ar face  ca Preţul Contractului sã depãşeascã 
Valoarea de Contract Acceptatã  sau orice 
valoare de contract convenitã ulterior de 
Beneficiar şi  Antreprenor în cadrul unor acte 
adiţionale la Contract.”                         

Sub-Clauza suplimentara Intalniri de coordonare 

 Reprezentantul Inginerului sau al Antreprenorului 
poate solicita celuilalt sa participe la o intalnire de 
coordonare pentru a analiza pregatirile referitoare 
la lucrarile urmatoare. Inginerul va inregistra 
sarcinile rezultate din intalnirile de coordonare si 
va transmite copii ale minutei intalnirii tutror celor 
care au participat la intalnire precum si 
Beneficiarului. Responsabilitatile pentru actiunile 
care urmeaza a fi intreprinse potrivit minutei 
intalnirii vor respecta cerintele Contractului. 

Clauza 4. – Antreprenorul  

Sub-Clauza 4.2. – Garanţia de Bunã Execuţie Se şterge prima propoziţie a paragrafului secund 
al Sub-Clauzei 4.2. şi se  înlocuieşte cu 
urmãtoarele: „Antreprenorul va furniza 
Beneficiarului Garanţia de Bunã Execuţie în                                                 
termen de 15 zile de la data semnãrii Acordului 
Contractual şi va trimite  o copie a acesteia şi 
Inginerului.”  
În cea de-a doua propoziţie a celui de-al treilea 
paragraf al acestei Sub-Clauze 4.2. se şterg 
cuvintele „Procesul Verbal de Recepţie Finalã” şi 
se înlocuiesc cu „Certificatul de Recepţie Finalã”                                                                                             
Se şterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2. şi 
se înlocuieşte cu urmãtoarele: „Beneficiarul va 
elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bunã                                                
Execuţie dupã cum urmeazã: 

iii. 70% din valoarea Garanţiei de Buna 
Execuţie în termen de 14  zile de la 
data întocmirii Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, 
dacã Beneficiarul nu a formulat pânã la                                                  



 

acea datã nicio reclamaţie de 
executare a Garanţiei de Bunã                                                
Execuţie şi cu condiţia emiterii 
Certificatului de Recepţie la  
Terminarea Lucrãrilor; 

iv. 30% din valoarea Garanţiei de Bunã 
Execuţie la emiterea  Certificatului de 
Recepţie Finalã, dacã Beneficiarul nu 
a  formulat pânã la acea datã nicio 
reclamaţie de executare a  Garanţiei 
de Bunã Execuţie.”                                       

Sub-Clauza 4.21. – Rapoarte privind evoluţia 
execuţiei lucrãrilor 

În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 
4.21. se şterg cuvintele  „Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor” şi se înlocuiesc                                                
cu „Certificatul de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor”   

Sub-clauza 4.23. – Activitãţile Antreprenorului pe 
şantier 

În prima frazã al celui de-al treilea paragraf al 
acestei Sub-Clauze 4.23. se şterg cuvintele 
„Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea                                                 
Lucrãrilor” şi „Procesul Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor” şi se înlocuiesc cu 
„Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor”  respectiv „Certificatul de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor”        

Sub-Clauza 4.3 – Reprezentantul Antreprenorului La sfarsitul Sub-Clauzei 4.3. se va adauga: 
De asemenea, Reprezentantul Antreprenorului 
precum si toate celelalte persoane vor vorbi fluent 
limba romana. 
Daca Reprezentantul Antreprenorului, sau aceste 
persoane, nu vorbesc fluent limba romana, 
Antreprenorul va avea disponibil un translator 
competent, pe tot timpul programului de lucru. 

Sub-Clauza 4.4. – Subantreprenorii Dupã primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4. se 
adaugã urmãtoarele paragrafe:  „În cazul în care 
pãrţi din Lucrãri urmeazã sã se îndeplineascã de 
unul  sau mai mulţi Subantreprenori, la semnarea 
Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza 
Beneficiarului contractele încheiate de                                                 
Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizaţi în 
Ofertã. Acesta  contracte vor îndeplini condiţiile 
din Ofertã şi vor constitui Liste la  Contract.  
Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe 
nici unul din Subantreprenorii nominalizaţi în 
Ofertã fãrã acceptul prealabil al  Inginerului.”    
Aprobarea prealabila nu va fi necesara daca 
valoarea contractului de subantrepriza este mai 
mica decat 0,1% din Valoarea de Contract 
Acceptata. 
Se va obtine aprobarea prealabila a Inginerului 
pentru furnizorii urmatoarelor Materiale:   piatra si 
beton.   
Acolo unde este posibil din punct de vedere 
practic, Antreprenorul va asigura antreprenorilor 



 

din Tara conditii corecte si rezonabile pentru a 
putea fi angajati ca Subantreprenori.   

Sub Clauza 4.7. Testarea Lucrarilor  Se elimina de la paragraful al treilea, litera b), 
urmatoarele cuvinte:,,la care se adauga un profit 
rezonabil”. 

Clauza 6. – Personalul şi Forţa de Muncã  

Sub-Clauza 6.10. – Raportãri privind Personalul şi 
Utilajele Antreprenorului 

În ultima propoziţie din aceastã Sub-clauzã 6.10. 
se şterg cuvintele                                      
„Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor” şi se înlocuiesc                                                
cu „Certificatul de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor”                           

Sub Clauza 7.4. Testarea Se elimina de la paragraful al cincilea, litera b), 
urmatoarele cuvinte:,,la care se adauga un profit 
rezonabil”. 

Sub-Clauze suplimentare Personalul si Forta de munca din strainatate 
Antreprenorul poate recruta din strainatate orice 
personal care este necesar pentru executia 
Lucrarilor. Antreprenorul are obligatia sa asigure 
acestui personal vizele de sedere si permisele de 
lucru necesare. Antreprenorul va fi raspunzator 
pentru repatrierea la locul de unde au fost 
recrutati sau la domiciliul Personalului 
Antreprenorului recrutat din strainatate. In caz de 
deces, in Tara, al oricarui membru al acestui 
personal sau al membrilor familiilor lor, 
Antreprenorul va fi, de asemenea, raspunzator de 
luarea masurilor necesare pentru repatrierea 
corpurilor neinsufletite sau pentru inmormantare. 
Bauturi alcoolice sau droguri 
Antreprenorul nu va importa, vinde, da, face 
schimb in natura sau dispune in alt fel de orice 
bautura alcoolica sau drog decat in conformitate 
cu prevederile Legilor Tarii, si nu va permite sau 
aproba importul, vanzarea, oferirea , schimbul in 
natura sau distribuirea acestora de catre 
Personalul Antreprenorului. 
Arme si munitii 
Antreprenorul nu va da, nu va face schimb in 
natura sau nu va distribui in alt fel unei persoane, 
orice arma sau munitie de orice fel, si nici nu va 
permite Personalului Antreprenorului sa faca 
acest lucru.  
Sarbatori sau Obiceiuri religioase 
Antreprenorul va respecta sarbatorile, zilele de 
odihna si obiceiurile religioase sau de alt fel 
recunoascute in Tara 

Clauza 8. – Începerea, întârzierea şi 
Suspendarea Lucrãrilor 

 

Sub-Clauza 8.7. – Penalitãţi de întârziere În prima propoziţie din aceastã Sub-Clauzã 8.7. 
se şterg cuvintele   „Procesul Verbal de Recepţie 
la Terminarea Lucrãrilor” şi se înlocuiesc                                              
cu „Certificatul de Recepţie la Terminarea 



 

Lucrãrilor”                           

Sub Clauza 8.10. Plata echipamentelor si 
materialelor in Eventualitatea suspendarii 
Lucrarilor 

Se elimina din primul paragraf litera a). 

Clauza 9. - Testele la Terminare  

Sub-Clauza 9.4. - Rezultate Necorespunzãtoare 
ale Testelor la Terminare 

În subparagraful (c) din primul paragraf al acestei 
Sub-Clauze 9.4. se  şterg cuvintele "Proces 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" şi                                                  
se înlocuiesc cu "Certificat de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" 
În al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4. se 
şterg cuvintele  "Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" şi se  înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor"              

Clauza 10. - Recepţia Lucrãrilor de cãtre 
Beneficiar                                                                            

 

Sub-Clauza 10.1. - Recepţia Lucrãrilor şi a 
Sectoarelor 

Se şterge Sub-clauza 10.1. şi se înlocuieşte cu 
urmãtoarele: "Cu excepţia celor prevãzute în Sub-
Clauza 9.4. [Rezultate  Necorespunzãtoare ale 
Testelor la Terminare], Beneficiarul va                                                
recepţiona Lucrãrile în situaţia în care (i) acestea 
au fost terminate în  conformitate cu prevederile 
Contractului, incluzând condiţionarile descrise în 
Sub-Clauza 8.2. [Durata de Execuţie], (ii) atunci 
când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor prin care se  recomandã 
admiterea recepţiei şi (iii) Inginerul a emis un 
Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor. 
Dacã Beneficiarul nu îşi îndeplineşte                                                  
obligaţiile privind organizarea recepţiei şi 
transmiterea deciziei sale  privind admiterea cu 
sau fãrã obiecţii, amânarea sau respingerea                                                
recepţiei, lucrãrile se vor considera recepţionate 
în condiţiile legii.  Antreprenorul poate solicita 
Inginerului emiterea Certificatului de  Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor cu cel puţin 14 zile înainte 
ca  Lucrãrile, din punct de vedere al 
Antreprenorului, sã fie terminate şi pregãtite de 
recepţie. Dacã Lucrãrile sunt împãrţite pe 
Sectoare,  Antreprenorul poate solicita emiterea 
Certificatelor de Recepţie la Terminare pentru 
fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita 
Beneficiarului nominalizarea unei comisii de 
recepţie a Lucrãrilor care,  la terminarea 
Lucrãrilor, va întocmi şi semna Procesului Verbal 
de  Recepţie la Terminarea Lucrãrilor în 
conformitate cu Legile în vigoare.  Sub rezerva 
primirii deciziei Beneficiarului bazatã pe 
recomandãrile   cuprinse în Procesul Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, în termen de 
56 de zile de la data primirii solicitãrii din partea                                              
Antreprenorului, Inginerul:                                                      



 

(a) Va emite cãtre Antreprenor Certificatul de 
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor; sau                                                                                                 
(b) Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia 
şi specificând lucrãrile pe  care sã le realizeze 
Antreprenorul pentru a face posibilã admiterea                                                
recepţiei. Antreprenorul va finaliza lucrãrile, 
înainte de a transmite o nouã înştiinţare potrivit 
prevederilor acestei Sub-Clauze."           

Sub-Clauza 10.2. - Recepţia unor pãrţi ale 
Lucrãrilor 

Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2. şi 
se înlocuieşte cu urmãtoarele: "Inginerul poate, la 
latitudinea exclusivã a Beneficiarului, emite un                                                
Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor 
pentru orice parte a  Lucrãrilor Permanente, cu 
condiţia ca acea parte sã fie independentã din                                                
punct de vedere fizic şi funcţional."  Se şterge 
paragraful secund al Sub-Clauzei 10.2. şi se 
înlocuieşte cu  urmãtoarele: "Beneficiarul nu va 
putea folosi nicio parte a Lucrãrilor (altfel decât ca                                                
mãsurã temporarã care fie este specificatã în 
Contract, fie este convenitã  de ambele Pãrţi), 
pânã când Inginerul emite un Certificat de 
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor pentru aceastã 
parte. Dacã Beneficiarul foloseşte totuşi orice 
parte a Lucrãrilor înainte de emiterea Certificatului 
de  Recepţie la Terminarea Lucrãrilor, 
Antreprenorul va înceta sã mai aibã                                                 
responsabilitatea îngrijirii acelei pãrţi începând cu 
aceastã datã, moment   în care rãspunderea va 
trece în sarcina Beneficiarului."          
Se elimina din prima teza a paragrafului al 
patrulea urmatoarele cuvinte: ,,la care se adauga 
un profit rezonabil”. 
Se elimina din teza a doua a primului paragraf, 
ultimele cuvinte, respectiv: ,,si profitul aferent”. 

Sub-Clauza 10.3. - Recepţia şi Testele la 
Terminarea Lucrãrilor                                                                
| 

Se şterge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 
10.3. şi se înlocuieşte cu  urmãtoarele: "Dacã 
Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 
zile sã efectueze Testele la Terminare datoritã 
unei cauze din responsabilitatea  Beneficiarului, 
Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la 
acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care 
sã specifice motivul pentru  care Testele la 
Terminare nu au putut fi efectuate precum şi 
detalii  referitoare la natura şi durata întârzierilor 
sau întreruperilor care pot apare din aceastã 
cauzã."                                                                                            
Se şterge al doilea paragraf al acestei Sub-
Clauze 10.3.    
Se elimina de la paragraful al doilea, litera b), 
urmatoarele cuvinte: ,,la care se adauga un profit 
rezonabil”.                      

Sub-Clauza 10.4. - Restabilirea Suprafeţelor de 
Teren                                                                            

În aceastã Sub-Clauzã 10.4. se şterg cuvintele 
"Procesului Verbal de  Recepţie la Terminarea 



 

Lucrãrilor" şi "proces verbal" şi se înlocuiesc cu                                                  
"Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor" respectiv  "certificat"                                                                     

Clauza 11. - Perioada de garanţie  

Sub-Clauza 11.1. - Terminarea lucrãrilor 
neexecutate şi remedierea defecţiunilor                                                 

În sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1. 
se şterg cuvintele "Procesului  Verbal de Recepţie 
la Terminarea Lucrãrilor" şi se înlocuiesc cu 
"Certificatului   de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor"                                            
Se şterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1. 
şi se înlocuieşte cu urmãtorul  sub-paragraf:                                                                                                     
(b) va executa toate lucrãrile necesare pentru 
remedierea  defecţiunilor, fie ele aparente sau 
ascunse, sau degradãrilor,  conform solicitãrilor 
Beneficiarului (sau în numele acestuia),  pânã la 
sau înainte de data de expirare a Perioadei de 
Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrãri sau 
Sectoare de Lucrãri (dupã caz).    

Sub-Clauza 11.3 – Prelungirea perioadei de 
notificare a defectiunilor 

Se adauga urmatorul paragraf  „Cu condiţia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5, 
Beneficiarul va fi îndreptăţit la o prelungire a 
Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru 
Lucrări, un Sector sau o parte importantă a 
Lucrărilor, dacă şi în măsura în care Lucrările, 
un Sector, o componentă importantă a 
Echipamentelor sau o parte semnificativă a 
Lucrărilor (după caz, şi după recepţia Lucrărilor) 
nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost 
create din cauza unui defect sau deteriorare. 
Totuşi, Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu 
poate fi prelungită cu mai mult de doi ani.” 

Sub Clauza 11.5. Inlaturarea lucrarilor 
necorespunzatoare 

Se  elimina teza a II-a a primului paragraf si se 
inlocuieste cu ,,Consimtamantul poate fi acordat 
de Beneficiar sub conditia ca Antrepenorul sa 
majoreze valoarea garantiei de buna executie, cu 
valoarea de inlocuire a acestor componente, sau 
sa prezinte o garantie corespunzatoare”. 

Sub-Clauza 11.7. - Dreptul de Acces                                                                                              În aceastã Sub-Clauzã 11.7. se şterg cuvintele 
"Procesului Verbal de Recepţie                                         
Finalã" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie Finalã"                  

Sub Clauza 11.8. – Stabilirea Cauzelor 
Defectiunilor 

Se elimina din paragraful acestei sub clauze 
urmatoarele cuvinte: ,,inclusiv un profit rezonabil”. 

Sub-Clauza 11.9. - Procesul Verbal de Recepţie 
Finalã 

Se şterge aceastã Sub-Clauzã 11.9. şi se 
înlocuieşte cu o nouã Sub-Clauzã "Certificatul de 
recepţie finalã" având urmãtorul conţinut:  
"Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se 
considerã a fi încheiate  pânã când Inginerul nu a 
emis Antreprenorului Certificatul de Recepţie                                                 
Finalã, precizând data la care Antreprenorul şi-a 
încheiat obligaţiile prevãzute în Contract.                                                           
Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazatã 



 

pe recomandãrile fãcute în Procesul Verbal de 
Recepţie Finalã, Inginerul va emite                                             
Certificatul de Recepţie Finalã în termen de 28 
zile de la expirarea celei  din urmã Perioade de 
Notificare a Defectelor, sau cât mai repede dupã                                                 
acest termen cu condiţia ca Antreprenorul sã fi 
furnizat toate  Documentele Antreprenorului şi sã 
fi terminat şi testat toate Lucrãrile, inclusiv 
remedierea oricãror defecte. O copie a 
Certificatului de  Recepţie Finalã va fi trimisã 
Beneficiarului.  Certificatul de Recepţie Finalã va 
fi singurul document considerat a  certifica 
recepţia Lucrãrilor"                                                   

Sub-Clauza 11.10. - Obligaţii neîndeplinite                                                                                      În aceastã Sub-Clauzã 11.10. se şterg cuvintele 
"Procesului Verbal de Recepţie Finalã" şi se 
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie Finalã"                                                
Se adaugã un nou paragraf:                                            
"Emiterea Certificatului de Receptie Finala de 
cãtre Inginer nu va aduce atingere rãspunderii 
Antreprenorului pentru viciile ascunse ale 
Lucrãrilor pe durata termenelor de garanţie 
impuse de Legile în vigoare."                   

Sub-Clauza 11.11. - Eliberarea şantierului                                                                                       În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 11.11. se 
şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie 
Finalã" şi se înlocuiesc cu  "Certificatului de 
Recepţie Finalã".                                              
În al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 11.11. 
se şterg cuvintele  "Procesului Verbal de Recepţie 
Finalã" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie Finalã"                                              

Clauza 13. - Modificãri şi actualizãri                                                                                            

Sub-Clauza 13.1. - Dreptul de a Modifica                                                                                         În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1. se 
şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" şi se  înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor" 

Sub Clauza 13.4. – Plata in moneda stabilita Se adauga inaintea primului paragraf cuvintele 
,,Plata se va efectua in moneda nationala a 
Romaniei, avand simbolul RON”. 

Sub Clauza 13.7. – Actualizari generate de 
Modificari ale Legilor  

Se elimina paragraful 1 si se inlocuieste cu 
urmatoarele cuvinte: ,, Pretul Contractului poate fi 
actualizat in conformitate cu dispozitiile art 97, 
alin.2, lit. a) din HG 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
Ordonanţa de urgenţă 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”. 
Se elimina paragraful 2 si se inlocuieste cu 
urmatoarele cuvinte: ,,Daca Antrepenorul 
inregistreaza (sau va inregistra) intarzieri si/sau 
Costuri suplimentare ca rezultat al acestor 



 

schimbari ale Legilor sau interpretari, facute 
ulterior Datei de Baza, Antrepenorul va instiinta 
inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor 
sub-clauzei 20.1 (Revendicariel Antrepenorului), 
Beneficiarul ii poate acorda:”. 

Sub Clauza 13.8 . Se elimina paragraful 2 si se inlocuieste cu: 
,,Daca prevederile sub-clauzei se vor aplica, 
sumele platibile Antrepenorului vor putea fi 
actualizate in conformitate cu dispozitiile art 97, 
alin 2, lit b) din HG 925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
Ordonanţa de urgenţă 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”. 
 

Clauza 14. - Preţul Contractului şi plãţile    

Sub-Clauza 14.1. - Preţul Contractului                                                                                      La sfârşitul Sub-Clauzei 14.1. se adaugã 
urmãtoarele: "Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi 
Antreprenorul ori de câte ori ia  cunoştinţã de 
faptul cã Preţul Contractului depãşeşte Valoarea 
de Contract Acceptatã sau orice valoare de 
contract convenitã ulterior de Beneficiar şi 
Antreprenor în cadrul unor acte adiţionale la 
Contract."       

Sub-Clauza 14.2. - Plata în avans                                                                                                Se şterge Sub-Clauza 14.2. şi se înlocuieşte cu 
urmãtoarele: "Beneficiarul va efectua plãţi în 
avans, fãrã dobândã, în vederea  executãrii 
Lucrãrilor, dupã ce Antreprenorul va transmite 
garanţii în  conformitate cu prevederile prezentei 
Sub-Clauze. Valoarea totalã a  fiecãrei plãţi în 
avans, numãrul şi data tranşelor (dacã sunt mai 
multe  decât una) şi monedele de platã şi 
proporţiile acestora, vor fi cele  specificate în 
Anexa la Ofertã.  Pânã când Beneficiarul 
primeşte, dacã primeşte, garanţiile adecvate, sau                                                 
dacã valoarea totalã a fiecãrei plãţi în avans nu 
este specificatã în Anexa   la Ofertã, prevederile 
prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.                                                   
Inginerul va emite un Certificat Interimar de Platã 
pentru prima tranşã a fiecãrei plãţi în avans dupã 
primirea unei Situaţii de Lucrãri (potrivit                                                 
prevederilor Sub-Clauzei 14.3. [Prezentarea 
Situaţiilor Interimare de  Lucrãri]) şi dupã primirea 
de cãtre Beneficiar (i) a Garanţiei de Bunã                                            
Execuţie în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 4.2. [Garanţia de  Bunã Execuţie] şi (ii) a 
unei garanţii în cuantumul şi în moneda stabilite  |                                               
pentru plata în avans. Aceastã garanţie va fi 
emisã de o bancã şi dintr-o  ţarã (sau altã 
jurisdicţie) aprobate de cãtre Beneficiar, şi va 
avea forma   anexatã Condiţiilor Speciale sau altã 



 

formã aprobatã de cãtre Beneficiar.  
Antreprenorul se va asigura cã fiecare garanţie va 
rãmâne valabilã şi în  vigoare pânã la returnarea 
avansului, dar valoarea garanţiei poate fi                                                 
redusã în mod progresiv cu sumele rambursate 
de cãtre Antreprenor, aşa cum acestea sunt 
indicate în Certificatele de Platã. Dacã termenii 
unei  garanţii specificã data de expirare a 
acesteia, iar plata în avans nu a fost  rambursatã 
cu 28 de zile înainte de data expirãrii garanţiei, 
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei 
pânã la returnarea  integralã a plãţii în avans.                                                                                       
Fiecare platã în avans va fi rambursatã prin 
deduceri din Certificatele de   Platã pânã la 
sfârşitul anului respectiv. Valoarea deducerilor va 
fi   anunţatã periodic Inginerului de cãtre 
Antreprenor, cu condiţia ca fiecare  platã în avans 
sã fie integral rambursatã pânã la sfârşitul anului 
în curs. Dacã o platã în avans nu este rambursatã 
pânã la sfârşitul anului  respectiv, diferenţa 
rãmasã nerambursatã va deveni imediat datoratã 
şi  plãtibilã de cãtre Antreprenor Beneficiarului. 
Beneficiarul va avea dreptul sã aplice penalitãţi la 
diferenţa nerambursatã la nivelul  penalitãţilor 
prevãzute pentru datoriile bugetare în 
conformitate cu   Legile în vigoare, şi calculate 
pentru perioada cuprinsã între primirea şi                                                
returnarea plãţii în avans de cãtre Antreprenor.                                 
Dacã plata în avans nu a fost rambursatã înainte 
de emiterea  Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor sau înainte de reziliere 
potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea 
Contractului de  cãtre Beneficiar], Clauzei 16 
[Suspendarea şi rezilierea Contractului de                                                  
cãtre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majorã] 
(dupã caz), diferenţa rãmasã nerambursatã va 
deveni imediat datoratã şi plãtibilã de cãtre                                          
Antreprenor Beneficiarului."                                                     

Sub-Clauza 14.4. - Graficul de Plãţi În ultima propoziţie a celui de-al doilea paragraf al 
acestei Sub-Clauze 14.4. se şterg cuvintele 
"Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea                                                   
Lucrãrilor" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie la Terminarea   Lucrãrilor"                                                                      

Sub-Clauza 14.6. - Emiterea Certificatelor de 
Platã Interimare                                                                   

În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 
14.6. se şterg cuvintele "Procesului Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" şi se                                                  
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor"     

Sub-Clauza 14.5. - Echipamente şi materiale 
destinate Lucrãrilor                                                                 

Se şterge al treilea paragraf al Sub-Clauzei 14.5. 
şi se înlocuieşte cu  urmãtoarele: "Inginerul va 
stabili şi va aproba adãugarea sumelor în 
Certificatele Interimare de Platã dacã sunt 
îndeplinite urmãtoarele condiţii:  



 

(a)Antreprenorul:                                                                                                            
(i) a pãstrat înregistrãri satisfãcãtoare (inclusiv 
notele de comandã, chitanţele, Costurile şi 
folosirea Echipamentelor şi  Materialelor), iar 
aceste înregistrãri sunt disponibile pentru                                                 
verificare,şi:                                                                                                           
(ii) a transmis o situaţie pentru Costurile de 
achiziţionare şi livrare la Echipamentelor şi 
Materialelor pe şantier, însoţitã de documente 
justificative; şi, de asemenea:                                                                 
(b) Echipamentele şi Materialele respective:     
(i) sunt cele cuprinse în lista din Anexa la Ofertã 
pentru plata la expedierea spre şantier, şi                                            
(ii) au fost livrate şi depozitate corespunzãtor pe 
şantier, sunt  protejate împotriva oricãror pierderi, 
daune sau deteriorãri şi par a fi în conformitate cu 
prevederile Contractului."                           

Sub-Clauza 14.6. - Emiterea Certificatelor 
Interimare de Platã 

La sfârşitul Sub-Clauzei 14.6. se adaugã un nou 
paragraf:  "Fãrã a lua în considerare prevederile 
Sub-Clauzei 2.5. [Revendicãrile                        
Beneficiarului], Beneficiarul este îndreptãţit sã 
corecteze erorile  aritmetice din orice Certificat de 
Platã."                                       
Se adaugã un nou paragraf la sfârşitul Sub-
Clauzei 14.6.:  "Fãrã a prejudicia niciun alt drept 
al Antreprenorului ce decurge din  Contract sau în 
alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat 
Interimar de  Platã ce ar face ca valoarea 
cumulatã aprobatã pentru platã sã depãşeascã                                                 
Valoarea de Contract Acceptatã sau orice valoare 
de contract convenitã   ulterior de Beneficiar şi 
Antreprenor în cadrul unor acte adiţionale la                                                  
Contract."   

Sub-Clauza 14.7. - Plãţile Înaintea primului paragraf al Sub-Clauzei 14.7. se 
adaugã urmãtoarele:  "În termen de 7 zile de la 
data emiterii Certificatului de Platã de cãtre                                                
Inginer, Antreprenorul trebuie sã emitã cãtre 
Beneficiar o facturã în  valoarea specificatã în 
Certificatul de Platã corespunzãtor."   
Se şterge paragraful (a) al Sub-Clauzei 14.7.                                                                       
Se şterge paragraful (b) al Sub-Clauzei 14.7. şi se 
înlocuieşte cu urmãtoarele: "(a) valoarea 
specificatã în fiecare facturã corespunzãtoare 
fiecãrui   Certificat Interimar de Platã, în termen 
de 28 de zile de la data  emiterii facturii de cãtre 
Antreprenor."                                         
Se şterge paragraful (c) al Sub-Clauzei 14.7. şi se 
înlocuieşte cu urmãtoarele:  "(b) valoarea 
specificatã în fiecare facturã corespunzãtoare 
Certificatului  Final de Platã, în termen de 56 de 
zile de la data emiterii facturii de  cãtre 
Antreprenor."                                                              

Sub-Clauza 14.8. - Întârzieri în efectuarea plãţilor Se şterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8. şi 



 

se înlocuieşte cu urmãtoarele: "Antreprenorul va fi 
îndreptãţit la aceastã platã pe baza emiterii unei                                                 
facturi, fãrã nicio altã înştiinţare sau aprobare 
formalã, şi fãrã a afecta alt  drept sau remediu."                                                              

Sub-Clauza 14.9. - Plata Sumelor Reţinute                                                                                        În prima propoziţie a primului paragraf al acestei 
Sub-Clauze 14.9. se şterg  cuvintele "Procesului 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" şi se                                                
înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor". În a doua propoziţie a 
primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9. se                                                
şterg cuvintele "Proces Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" şi  se înlocuiesc cu 
"Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor"                                                  
În cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 
14.9. se şterg cuvintele "Proces Verbal de 
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" şi se înlocuiesc 
cu  "Certificat de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor"    
Clauza suplimentara pentru eliberarea retinerilor: 
Atunci cand Sumele Retinute au atins trei cincimi 
(60%) din Limita Sumelor Retinute specificata in 
Anexa la Oferta, Inginerul va certifica si 
Beneficiarul va plati Antreprenorului o jumatate 
(50%) din limita Sumelor Retinute daca se 
prezinta o garantie, intr-o forma si asigurata de o 
entitate aprobate de catre Beneficiar, in sumele si 
monedele echivalente cu plata. 
Antreprenorul se va asigura ca garantia sa fie 
valabila si in vigoare pana la data la care 
Antreprenorul a executat si terminat Lucrarile si a 
remediat toate defectiunile, dupa cum este 
specificat in textul Garantiei de Buna Executie din 
Sub-Clauza 4.2 si va fi restituita Antreprenorului in 
consecinta. Aceasta eliberare a retinerii va tine 
locul eliberarii celei de-a doua jumatati a Sumelor 
Retinute potrivit prevederilor celui de-al doilea 
paragraf al Sub-Clauzei 14.9.  
                         

Sub-Clauza 14.10. - Situaţia de Lucrãri la 
Terminare                                                                             

În primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.10. se 
şterg cuvintele "Procesului  Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" şi se înlocuiesc cu                                            
"Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor"   
În sub-paragraful (a) al primului paragraf al 
acestei Sub-Clauze 14.10. se şterg                                               
cuvintele "Procesul Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" şi se  înlocuiesc cu 
"Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor"   

Sub-Clauza 14.11. - Prezentarea Situaţiilor Finale 
de Lucrãri 

În primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11. se 
şterg cuvintele "Procesului   Verbal de Recepţie 
Finalã" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie    Finalã"                                                                          

Sub-Clauza 14.13. - Emiterea Certificatului Final La sfârşitul Sub-Clauzei 14.13. se adaugã un nou 



 

de Platã   paragraf: "Fãrã a prejudicia niciun alt drept al 
Antreprenorului ce decurge din  Contract sau în 
alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat 
Final de Platã dacã valoarea cumulatã aprobatã 
pentru platã depãşeşte Valoarea de  Contract 
Acceptatã sau altã valoare de contract convenitã 
ulterior de  Beneficiar şi Antreprenor în cadrul 
unor acte adiţionale la Contract."           

Sub-Clauza 14.14. - Încetarea Responsabilitãţii 
Beneficiarului 

În sub-paragraful (b) al primului paragraf al 
acestei Sub-Clauze 14.10. se şterg   cuvintele 
"Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor" şi se înlocuiesc cu "Certificatului de 
Recepţie la Terminarea Lucrãrilor"              

Clauza 15. - Rezilierea Contractului de cãtre 
Beneficiar                                                                         

 

Sub-Clauza 15.2. - Rezilierea Contractului de 
cãtre Beneficiar                                                                   

Se inlocuiesc cuvintele ,,Beneficiarul va fi 
indreptatit sa rezilieze” cu ,,Beneficiarul va 
constata rezilierea de drept fara nici o formalitate 
prealabila si fara interventia vreunei instante 
judecatoresti sau a vreunui organism de 
solutionare a diferendelor”. 
Se sterge al doilea paragraf si se inlocuieste cu 
urmatorul ,,În oricare din aceste evenimente sau 
circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de 
la transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, 
va putea să constate rezilierea contractului şi să 
evacueze Antreprenorul de pe Şantier. Contractul 
va fi reziliat de drept, fara nici o formalitate 
prealabila si fara interventia vreunei instante 
judecatoresti sau a vreunui organism de 
solutionare a diferendelor, la expirarea notificării 
de 14 zile, anterior menţionată. Totuşi, în cazurile 
descrise de sub-paragrafele (e) sau (f), 
Beneficiarul va putea, printr-o înştiinţare, să 
constate rezilierea Contractului imediat, acesta 
încetând de drept, fara nici o formalitate prealabila 
si fara interventia vreunei instante judecatoresti 
sau a vreunui organism de solutionare a 
diferendelor, după primirea de către Antreprenor a 
notificării de reziliere.” 
Se introduc următoarele propoziţii la sfârşitul celui 
de-al patrulea paragraf: 
,,În sensul prezentei Clauze, Şantierul va 
cuprinde numai acele locuri în care vor fi 
executate lucrările Permanente şi unde se vor 
livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale 
sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului 
în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 şi 
care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier 
conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate 
cu promptitudine de către Antreprenor şi 
depozitate pe Şantier, într-un loc definit de către 
Inginer şi care va fi amenajat şi împrejmuit de 



 

către Antreprenor; toate acestea se vor realiza pe 
cheltuiala Antreprenorului.” 
Se înlocuieşte ultimul paragraf cu următorul 
paragraf: 
,,Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care 
Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Provizorii vor 
fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în 
apropierea Şantierului. Dacă Antreprenorul nu va 
reuşi să îşi retragă Utilajele şi Lucrările Provizorii 
în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării, 
Beneficiarul va fi îndreptăţit să utilizeze acea 
parte din Utilajele şi Lucrările Provizorii ale 
Antreprenorului care se consideră că a fost 
rezervată exclusiv executării Lucrărilor, potrivit 
prevederilor Contractului, după cum crede de 
cuviinţă, până la terminarea lucrărilor respective.” 
Se şterg ultimele douã fraze ale ultimului paragraf 
al Sub-Clauzei 15.2. 

Sub Clauza 15.5 – Dreptul Beneficiarului de a 
Inceta unilateral contractul 

In primul paragraf se vor sterge cuvintele ,,sa 
rezilieze”, ,,reziliere”, ,,va rezilia” si se vor inlocui 
cu cuvintele ,,sa inceteze”, ,,incetare”, ,,va inceta”. 
In al doilea paragraf se va sterge cuvantul 
,,reziliere” si se va inlocui cu ,,incetare”. 

Clauza 16. - Suspendarea şi rezilierea 
Contractului de cãtre Antreprenor                                                         

 

Sub Clauza 16. 1. Se elimina de la litera b) a paragrafului 4, 
urmatoarele cuvinte: ,,la care se adauga un profit 
rezonabil care vor fi incluse in pretul contractului.” 

Sub-Clauza 16.2. - Rezilierea Contractului de 
cãtre Antreprenor 

In primul paragraf, se sterg cuvintele 
,,Antrepenorul va fi indrepatit sa rezilieze 
contractul” si se inlocuiesc cu ,,Antrepenorul va 
constata rezilierea de drept a contractului fara nici 
o formalitate prealabila si fara interventia vreunei 
instante judecatoresti sau a vreunui organism de 
solutionare a diferendelor” 
Se adauga la litera c) a primului paragraf, 
urmatoarele: ,,numai in cazul in care neplata se 
datoareaza culpei exclusive a Beneficiarului”. 
 
Se sterge sub-paragraful (d) al Sub Clauzei 16.2. 
 
Se şterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2. 
şi se înlocuieşte cu                                                 
urmãtoarele: "(e) Beneficiarul nu reuşeşte sa 
respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7.                                                
[Cesionarea]."          
Se sterge al doilea paragraf si se inlocuieste cu  
,,În oricare din aceste evenimente sau 
circumstanţe, Antreprenorul, în termen de 
14 zile de la transmiterea unei înştiinţări către 
Beneficiar, va putea să constate rezilierea de 
drept a contractului fara nici o formalitate 
prealabila si fara interventia vreunei instante 



 

judecatoresti sau a vreunui organism de 
solutionare a diferendelor . Contractul va fi reziliat 
de drept, fara nici o formalitate prealabila si fara 
interventia vreunei instante judecatoresti sau a 
vreunui organism de solutionare a diferendelor la 
expirarea notificării de 14 zile, anterior 
menţionată. Totuşi, în cazurile descrise de 
subparagrafele (f) sau (g), Antreprenorul va 
putea, printr-o înştiinţare, să constate rezilierea de 
drept a Contractului imediat, acesta încetând de 
drept, fara nici o formalitate prealabila si fara 
interventia vreunei instante judecatoresti sau a 
vreunui organism de solutionare a diferendelor 
după primirea de către Beneficiar a notificării de 
reziliere”.  

Sub Clauza 16.4 – Plata dupa rezilierea de catre 
Antrepenor 

Se adauga in primul paragraf intre cuvintele 
,,Beneficiarul” si ,,cu promptitudine”, urmatoarele 
cuvinte: ,,la cererea Antrepenorului”. 
Se elimina litera c) a paragrafului 1. 

Clauza 17.                                                                                                                        

Sub-Clauza 17.2. - Responsabilitatea 
Antreprenorului faţã de Lucrãri 

Se şterge prima propoziţie din primul paragraf al 
acestei Sub-Clauze 17.2. şi se  înlocuieşte cu 
urmãtoarele:  "Antreprenorul îşi va asuma 
întreaga responsabilitate pentru îngrijirea                                                 
Lucrãrilor şi a Bunurilor de la Data de Începere 
pânã la data emiterii  Certificatului de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor sau pânã când  recepţia se 
considerã admisã de Beneficiar în condiţiile legii, 
datã la  care responsabilitatea pentru grija faţã de 
Lucrãri va fi transferatã  Beneficiarului" .                                                                
În a doua propoziţie a primului paragraf al acestei 
Sub-Clauze 17.2. se şterg cuvintele "Proces 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" şi                                                  
se înlocuiesc cu "Certificat de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" 
În al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2. 
se şterg cuvintele  "Procesul Verbal de Recepţie 
la Terminarea Lucrãrilor" şi se înlocuiesc                                                 
cu "Certificatul de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor"  
În prima propoziţie a ultimului paragraf al acestei 
Sub-Clauze 17.2. se  şterg cuvintele "Procesului 
Verbal de Recepţie la Terminarea  Lucrãrilor" şi 
se înlocuiesc cu "Certificatului de Recepţie la 
Terminarea  Lucrãrilor"                                                                      
În ultima propoziţie a ultimului paragraf al acestei 
Sub-Clauze 17.2. se şterg cuvintele "Procesul 
Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor" şi se 
înlocuiesc cu "Certificatul de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor"   

Sub Clauza 17.3. Riscurile Beneficiarului Se elimina de la paragraful 1, literele a), b), c), d), 
e), f) si h) 

Sub Clauza 17.4. Consecintele Riscurilor Se elimina de la paragraful al doilea, litera b), 



 

Beneficiarului urmatoarele cuvinte: ,,In cazurile descrise in sub-
paragrafele f) si g) ale sub clauzei 17.3 (Riscurile 
Beneficiarului), la costurile suplimentare se 
adauga si un profit rezonabil”. 

Sub Clauza 17.6 Limitarea Responsabilitatii Se elimina toate cele trei paragrafe ale acestei 
sub-clauze. 

Clauza 18. - Asigurãri                                                                                                            

Sub-Clauza 18.2. - Asigurarea Lucrãrilor şi a 
Utilajelor Antreprenorului                                                        
| 

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2. se 
şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" şi se  înlocuiesc cu 
"Certificatului de Recepţie la Terminarea 
Lucrãrilor"   
În al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2. 
se şterg cuvintele  "Procesului Verbal de Recepţie 
Finalã" şi "Procesului Verbal de   Recepţie la 
Terminarea Lucrãrilor" şi se înlocuiesc cu 
"Certificatului de   Recepţie Finalã" respectiv  
"Certificatului de Recepţie la Terminarea                                                  
Lucrãrilor"                                                                      

Sub-Clauza 18.3. - Asigurare împotriva Vãtãmãrii 
Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietãţii                                    

În primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3. se 
şterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepţie 
Finalã" şi se înlocuiesc cu  "Certificatului de 
Recepţie Finalã" 

Clauza 19 Forta Majora  

Sub Clauza 1 
9.1. Definitia Fortei Majore 

Se elimina sub paragraful 19.1. si se 
inlocuieste cu ,,În executarea prezentului 
Contract, evenimentul de forţă majoră este un 
fenomen natural extern cu caracter extraordinar, 
imprevizibil şi de neînlăturat (cutremur, inundaţie, 
furtună, îngheţ, alunecare de teren, descărcări 
electrice) fără relaţie cu lucrul care a provocat 
dauna sau cu însuşirile sale naturale. 

(2) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare 
a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de 
răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia 
părţii în culpă de a repara pagubele cauzate 
celeilalte părţi prin faptul necomunicării ; 

(3) Partea contractantă aflată în situaţie de 
forţă majoră răspunde totuşi, nefiind exonerată, în 
următoarele condiţii: 

a) dacă a comis o faptă fără de care 
evenimentul de forţă majoră nu s-ar fi 
produs, ori faţă de care nu ar fi 
împiedicată în executarea obligaţiei sale; 

b) dacă înainte de producerea evenimentului 
de forţă majoră, partea fusese pusă în 
întârziere.” 

 

Sub Clauza 19.2 Instiintarea Fortei Majore Se adauga dupa paragraful al doilea, urmatorul 
paragraf ,,Evenimentele ce constituie forta majora 
vor fi certificate de catre o autoritate nationala de 
stat in domeniu”, partea ce invoca Forta majora 
fiind obliga a prezenta acest certificat in termen 



 

de 25 zile de la data la care Partea cunoaste (sau 
ar trebui sa cunoasca) evenimentele care 
constituie Forta Majora.” 

Sub Clauza 19.4 Consecintele Fortei Majore Se elimina litera b) a paragrafului 1. 

Sub Clauza 19.6. Rezilierea Optionala, Lichidare 
si Plati 

Se sterge cuvantul ,,rezilierea” si se inlocuieste cu 
,, incetarea”  in tot cuprinsul acestei sub clauze. 
Se elimina de la paragraful al doilea, lieterele c), 
d) si e). 

Clauza 20. Revendicari. Dispute. Arbitraj  

Sub Clauza 20.6.  
Se elimina litera a) a primului paragraf si se 
inlocuieste cu ,,Disputa va fi solutionata potrivit 
Regulamentului de Arbitrare al Camerei de 
Comert, Industrie, Navigatie, Agricultura 
Constanta - Curtea de Arbitraj Comercial si 
Maritim”. 

 

  ANEXA NR. …. 

 

CONVENŢIE PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR 

DE PROTECTIA MEDIULUI,  

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 

SI SITUATII DE URGENTA 

 

1. Generalităţi 

1.1. Prezenta Convenţie constituie anexă la Contractul de Prestări Servicii/Lucrări şi se încheie 

odată cu semnarea acestuia. 

1.2. Imediat după semnarea contractului de prestare servicii/lucrări şi a prezentei Convenţii, înainte 

de începerea efectivă a prestării serviciilor/execuţiei lucrărilor, Convenţia se distribuie în copie 

responsabililor de contract din partea ambelor părţi şi rămâne în posesia acestora pe toata perioada 

derulării contractului.  

1.3. Responsabilul de contract din partea Contractorului are responsabilitatea de a instrui personalul 

propriu care va presta serviciile/va realiza lucrările contractate pe amplasamentele predate de catre 

CN APM SA Constanţa cu privire la cerinţele prezentei Convenţii. 

1.4. Instruirea va fi consemnată sub semnătură într-un proces verbal care va conţine cel puţin 

următoarele informaţii: 

 Numele, prenumele şi semnătura angajaţilor instruiţi; 

 Data instruirii; 

 Numele şi funcţia persoanei care a efectuat instruirea; 

 Tematica instruirii. 

1.5. Responsabilul de contract din partea Contractorului va furniza responsabilului de contract din 

partea CN APM SA Constanţa, înainte de începerea efectivă a prestării serviciilor/lucrărilor, o copie 

a procesului verbal care demonstrează instruirea personalului. 

 
2. Scop 



 

2.1. Prezenta Convenţie stabileşte obligaţiile şi răspunderile părţilor contractante privind 

protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă şi situaţiile de urgenţă, în vederea ţinerii sub 

control a aspectelor semnificative de mediu, a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la 

locul de muncă şi a situaţiilor de urgenţă, pe toată perioada derulării contractului. 

2.2. În acest scop, părţile contractante trebuie să se conformeze obligaţiilor stipulate în prezenta 

Convenţie, iar responsabilii de contract desemnaţi de ambele părţi trebuie să menţină un contact 

permanent şi să coopereze, pentru a putea controla calitatea mediului înconjurător, riscurile de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă şi situaţiile de urgenţă. 

 

3. Obligaţiile Contractorului 

3.1. Contractorul trebuie să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să nu afecteze sănătatea şi 

securitatea angajaţilor proprii, a angajaţilor CN APM SA Constanţa, precum şi a celorlalte persoane 

aflate în incinta portuară.  

3.2. Efectuarea instructajului în domeniul protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă şi 

instructajul pentru situaţii de urgenţă, inclusiv PSI, dotarea cu echipament de lucru şi cu echipament 

individual de protecţie a persoanelor care prestează serviciile/efectuează lucrările care fac obiectul 

contractului din care prezenta Convenţie face parte integrantă, constituie obligaţia exclusivă a 

Contractorului. 

3.3. Personalul de conducere al Contractorului va supraveghea activităţile desfăşurate de către 

angajaţii proprii, pentru a se asigura că nu sunt încălcate cerinţele stipulate prin prezentul document şi 

prin normele tehnice si legislatia specifica în vigoare. 

3.4. Contractorul are următoarele obligaţii principale: 

3.4.1. Să folosească numai personal calificat şi instruit în domeniul protecţiei mediului, sănătăţii şi 

securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, inclusiv PSI, pentru prestarea 

serviciilor/efectuarea lucrărilor care fac obiectul contractului din care prezenta Convenţie 

face parte integrantă; 

3.4.2. Să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea 

echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la 

amenajarea/organizarea locurilor de muncă, iar ulterior evaluării, să asigure măsurile de 

prevenire, precum şi metodele de lucru pentru îmbunătăţirea nivelului de securitate şi  

protecţie a sănătăţii lucrătorilor; 

3.4.2 Să dispună de înregistrări şi să asigure disponibilitatea acestora pentru a demonstra 

competenţa personalului din ale cărui activităţi rezultă impacturi semnificative asupra 

mediului şi, respectiv, pericole şi riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul 

de muncă;  

3.4.3. Să instruiască şi să verifice dacă personalul propriu cunoaşte şi respectă instrucţiunile proprii 

de securitate şi sănătate în muncă, măsurile de prevenire, situaţii de urgenţă, inclusiv PSI, 

legislaţia de protecţia mediului aplicabilă activităţilor prestate, precum şi cerinţele de mediu 

şi de securitate şi sănătate în muncă menţionate în prezenta Convenţie; 

3.4.4. Să organizeze şi să efectueze controlul asupra calităţii serviciilor prestate/lucrărilor efectuate 

şi asupra respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi al situaţiilor de urgenţă de către personalul propriu în timpul desfăşurării 

activităţilor contractate cu CN APM SA Constanta; 

3.4.5. Să informeze personalul propriu referitor la aspectele de mediu semnificative şi la pericolele 

şi riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă la care poate fi 

expus pe durata defăşurării activităţii în incinta portuară. 



 

3.4.6. Să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi 

sănătăţii personalului propriu, a personalului CN APM SA Constanta şi a celorlalte persoane 

aflate (pe amplasament)în incinta portuară, precum şi pentru asigurarea menţinerii calităţii 

factorilor de mediu, ţinând cont de specificul condiţiilor de muncă; 

3.4.7. Să aducă la cunoştinţa CN APM SA Constanţa regulile de sănătate şi de securitate în muncă 

specifice activităţii prestate, în vederea informării angajaţilor Companiei; 

3.4.8. Să permită responsabilului de contract, din partea CN APM SA Constanţa, efectuarea 

inspecţiilor periodice în locurile/zonele din amplasamentul/amplasamentele în care 

personalul Contractorului îşi desfăşoară activitatea în cadrul contractului şi să realizeze 

acţiunile corective care se impun în cazul în care se constată încălcări ale cerinţelor din 

prezenta Convenţie. 

 
4. Obligaţiile personalului Contractorului 

4.1. Personalul Contractorului care vine în incinta portuară, în temeiul contractului la care prezenta 

Convenţie este anexată, are următoarele obligaţii: 

4.1.1. Să cunoască şi să respecte prevederile legale, reglementările specifice şi măsurile de aplicare 

a acestora în domeniul protecţiei mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de 

urgenţă, corespunzătoare prestării serviciilor/executării lucrărilor, conform contractului; 

4.1.2. Să desfăşoare activitatea în incinta portuară în aşa fel încât să nu pericliteze calitatea 

mediului înconjurător, să nu producă poluări accidentale şi să nu expună la pericole de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi celelalte persoane 

participante la procesul de muncă; 

4.1.3. Să cunoască şi să respecte regulile de gestionare a deşeurilor, regulile de gestionare a 

substanţelor chimice periculoase utilizate în activitatea proprie şi/sau cu care vin în contact, 

precum şi cele de protejare a resurselor naturale, a reţelei de canalizare şi solului din incinta 

portuară; 

4.1.4. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace de producţie; 

4.1.5. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat; 

4.1.6. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

4.1.7. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

4.1.8. Să aducă imediat la cunoştinţă conducătorului locului de muncă despre accidentele suferite 

de propria persoană; 

4.1.9. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru 

a permite Contractorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure 

şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

4.1.10. Să nu intre în compartimente sau încăperi sau să folosească utilaje pentru care nu este 

autorizat şi nu are atribuţii de serviciu. Să nu intre în încăperi sau locuri de muncă iluminate 

necorespunzător sau să folosească pentru iluminat chibrituri, brichete sau alte surse de 

iluminat cu flacără deschisă; 

4.1.11. Fumatul este permis doar în locuri/spaţii special amenajate; 

4.1.12. Să nu părăsească locul de muncă fără acordul prealabil al şefului locului de muncă; 

 
5. Obligaţiile CN APM SA Constanţa 



 

5.1. CN APM SA Constanţa are următoarele obligaţii: 

5.1.1. Să asigure măsurile necesare pentru informarea Contractorului privind aspectele 

semnificative de mediu şi riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în cazul în 

care prestarea serviciilor/efectuarea lucrărilor presupune accesul personalului Contractorului 

la locurile de muncă proprii CN APM SA Constanţa; 

5.1.2. Să asigure măsurile necesare pentru informarea Contractorului privind măsurile de securitate 

şi sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor şi de intervenţie, adoptate la nivelul 

CN APM SA Constanţa, în cazul altor situaţii de urgenţă; 

5.1.3. Să aducă la cunoştinţa personalului propriu regulile şi instrucţiunile  specifice de securitate 

şi sănătate în muncă, despre care a fost informat de Contractor şi pe care angajaţii CN APM 

SA Constanţa trebuie să le respecte pe parcursul perioadei în care Contractorul prestează 

serviciile/efectuează lucrările contractate; 

5.1.4. Să inspecteze periodic, prin intermediul responsabilului de urmărire a contractului în teren, 

locurile/zonele din amplasamentele în care personalul Contractorului îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul contractului, şi să aducă la cunoştinţa compartimentelor specializate 

eventualele nereguli constatate; 

 
6. Reguli privind raportarea accidentelor şi evenimentelor periculoase 

6.1.Accidentele apărute în incinta portuară vor fi aduse imediat la cunoştinţa conducerii Companiei 

(prin intermediul Dispeceratului Central telefon 60-1183). 

6.2.Comunicarea înregistrarea şi raportarea evenimentelor se efectuează în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

6.3.Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, în comisia de cercetare numită 

de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate şi persoane numite prin 

decizie scrisă de către ceilalţi angajatori. 

6.4.Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract se   

înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii 

care a avut ca urmare producerea accidentului. 

 

7. Reguli generale de protecţia mediului 

7.1. Contractorul are obligaţia de a informa responsabilul de urmărire a contractului în teren din 

partea CN APM SA Constanţa, înainte de aducerea/producerea în incinta portuară a oricăror 

echipamente, materiale, substanţe chimice ce pot fi caracterizate ca periculoase (echipamente 

laser, echipamente cu freoni, materiale radioactive, orice substanţă chimică care se încadrează în 

categoriile de periculozitate indicate de legislaţia de profil etc.). Substanţele chimice periculoase 

introduse în amplasament sunt inventariate şi listate, un exemplar al acestui document fiind 

transmis şi responsabilului de urmărire a contractului în teren din partea CN APM SA 

Constanta; 

7.2. În cazul în care Contractorul utilizează în incinta portuară substanţe chimice care intră în 

categoriile de periculozitate menţionate de legislaţia de profil, atunci ele trebuie să fie însoţite de 

fişele tehnice de securitate; 

7.3. Contractorii care lucrează cu substanţe toxice şi periculoase trebuie să dispună de echipamentul, 

materialele de decontaminare necesare intervenţiei în caz de accident, să aibă pregătirea şi 

autorizările necesare conform legislaţiei în vigoare.  

7.4. Contractorul se asigură înainte de introducerea substanţelor chimice în incinta portuară că toţi 

recipienţii conţinând substanţe sau materiale chimice sunt inscripţionaţi corespunzător 

(etichetele permit identificarea conţinutului, conţin avertismente privind pericolele potenţiale şi 



 

precauţiile necesare, măsurile de prim ajutor şi numele/adresa producătorului). Contractorul 

trebuie să se asigure că în cursul manipulării recipienţilor etichetele nu sunt îndepărtate. 

7.5. Pentru preparatele chimice periculoase, în stare lichidă, Contractorul asigură pentru recipienţii 

mai mari de 20 litri, cuve de retenţie (volumul cuvei trebuie sa fie egal cu volumul celui mai 

mare recipient singular plus 10% coeficient de siguranţă), în scopul prevenirii scurgerilor 

accidentale în sol sau în sistemele de canalizare. Contractorul se asigură că stocarea lichidelor 

inflamabile este facută în concordanţă cu cerinţele legale. 

7.6. Contractorul informează imediat responsabilul de urmarire a contractului în teren al CN APM 

SA Constanţa despre orice evacuare/emisie de substanţe periculoase şi ia măsurile necesare 

pentru reducerea efectelor acestor scurgeri. 

7.7. Este interzisă deversarea uleiului, produselor petroliere, sau oricăror alte produse chimice şi/sau 

periculoase în reţeaua de canalizare a CN APM SA Constanţa. 

7.8. Contractorul trebuie să ia toate măsurile pentru ca nisipul, pământul, cimentul sau alte deşeuri 

rezultate în urma activităţii proprii să nu fie evacuate în reţeaua de canalizare sau să blocheze 

gurile de canalizare aparţinând CN APM SA Constanţa. 

7.9. Responsabilitatea gestionarii deşeurilor proprii generate de Contractor în incinta portuară revine 

exclusiv Contractorului. 

7.10. Contractorul are obligaţia să realizeze inspecţii zilnice, pentru a se asigura că nu sunt 

abandonate, aruncate sau deversate în incinta portuară echipamente, deşeuri, substanţe chimice 

sau orice alte materiale, în alte locuri decât cele prevăzute în mod specific. 

7.11. Depozitarea oricăror materiale se efectuează de către angajaţii Contractorului numai în locurile 

special amenajate şi indicate de către responsabilul de urmărire a contractului în teren al CN 

APM SA Constanţa. 

7.12. Responsabilul de urmărire a contractului în teren al CN APM SA Constanta are dreptul de a 

inspecta zonele de lucru ale contractorului din punct de vedere al depozitării, manipulării şi 

utilizării substanţelor chimice periculoase şi al gestionarii deşeurilor rezultate. 

7.13. In situaţii de accident ecologic din vina personalului său, Contractorul este responsabil de 

evaluarea şi înlăturarea consecinţelor şi va suporta costurile activităţilor de refacere a mediului. 

 

8. Proceduri de urgenţă  

8.1. Prevenirea incendiilor  

8.1.1. In scopul prevenirii incendiilor Contractorul este obligat:    

a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în 

proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora; 

b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, 

precum şi la organizările de şantier ; 

c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în 

documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune. 

8.1.2. În cazul în care Contractorul efectuează lucrări cu foc deschis în locurile/zonele din cadrul CN 

APM SA Constanţa trebuie să respecte strict cerinţele CN APM SA Constanţa în legătură cu 

obţinerea permiselor de lucru cu foc, prevenirea incendiilor şi procedurile de lucru. Lucrul cu 

foc deschis este interzis fără aprobarea responsabilului de urmărire a contractului în teren şi a 

personalului responsabil cu prevenirea şi stingerea incendiilor din cadrul Companiei. 

8.1.3. Contractorul raportează orice situaţie de pericol de incendiu către responsabilul de urmărire a 

contractului în teren şi responsabilul PSI al CN APM SA Constanţa şi ia fără întârziere 

măsurile necesare pentru combaterea riscurilor rezultate din lucrările efectuate. 

8.1.4. Contractorul nu va bloca accesul la echipamentele şi ieşirile de urgenţă. Această prevedere se 

aplică şi în cazul echipamentelor exterioare, cum sunt hidranţii şi reţeaua de apă de incendiu. 



 

8.1.5. Contractorul are obligaţia de a asigura mijloacele de primă intervenţie specifice activităţii 

proprii, precum şi echipamentul de protecţie adecvat pentru tot personalul propriu, pentru 

locurile/zonele în care efectuează lucrări, în special lucrări cu foc deschis. 

8.1.6. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate. 

8.1.7. Este strict interzisă degradarea semnelor care interzic fumatul în zonă. 

8.1.8. Lichidele uşor inflamabile şi gazul petrolier lichefiat trebuie depozitate în containere metalice 

la care se ataşează etichete şi vor fi folosite conform reglementărilor în vigoare. Containerele 

respective vor fi acoperite şi dispuse în zone închise sau prevăzute cu copertine pentru a se 

evita generarea în mediu a emisiilor de compuşi organici volatili sau posibilitatea poluării 

accidentale a solului sau a canalizării. 

8.1.9. În situaţia în care activitatea contractorului poate afecta intervenţia în caz de urgenţă, se vor 

lua măsuri imediate pentru informarea conducerii CN APM SA Constanţa şi pentru înlăturarea 

tuturor factorilor de risc. 

 

8.2. Accidente/Plan de urgenţă 

8.2.1. În cazul declanşării alarmei pentru situaţii de urgenţă, Contractorii trebuie să părăsească 

zonele de lucru şi să se îndrepte pe drumul indicat către locul de adunare. 

8.2.2. Contractorul raportează şi investighează toate accidentele şi incidentele care apar în legatură 

cu personalul/lucrările proprii sau care implică personalul/lucrările proprii, cu excepţia celor 

menţionate la punctul 6.3. Contractorul înaintează responsabilului de urmărire a contractului 

în teren din partea CN APM SA Constanţa un raport scris privind aceste accidente. 

8.2.3. Contractorul are obligaţia să–şi instruiască personalul propriu pentru aplicarea planurilor de 

intervenţie în caz de urgenţă. 

8.2.4. Planurile de urgenţă includ numerele de telefon vitale, procedurile şi căile de evacuare, zonele 

de adunare, persoanele de contact pentru informaţii şi clarificări, persoanele care trebuie 

anunţate în caz de urgenţă. 

8.2.5. În cazul unei situaţii de urgenţă se apelează numerele de urgenţă sau se folosesc staţii radio 

sau alte mijloace eficiente. Dacă condiţiile permit, se staţionează în zonă până la sosirea 

ajutoarelor. Apoi se anunţă responsabilul de urmărire a contractului în teren şi conducerea CN 

APM SA Constanţa. Nu se întreprind acţiuni care ar putea agrava situaţia existentă. 

8.2.6. În cazul unei situaţii de urgenţă, toţi angajaţii contractorului trebuie să urmeze instrucţiunile 

persoanelor care coordonează aplicarea planului de urgenţă al CN APM SA Constanţa. 

 În cazul unui incendiu sunt valabile următoarele reguli: 

8.2.7. În situaţia în care Contractorul descoperă un foc/incendiu la locul de muncă este obligat să 

acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă respectiv, să furnizeze 

persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiului. 

8.2.8. Odată cu alarmarea Serviciului de urgenţă, Contractorul va coopera cu salariaţii desemnaţi cu 

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, până la limitarea acestuia. După sosirea 

Serviciului de urgenţă, vor coopera sub conducerea acestuia. 

8.2.9. Nimeni nu va începe activitatea pâna când Serviciul de urgenţă nu va da acceptul. Şeful 

locului de muncă este responsabil pentru siguranţa împotriva incendiilor din zona de activitate 

şi va lua legătura cu Serviciile de urgenţă în eventualitatea unui incendiu. 

8.2.10. Planurile de evacuare în caz de incendiu vor fi afişate în toată zona de activitate şi vor indica 

procedurile în cazul unui incendiu, cea mai apropiată ieşire şi numele celor ce anunţă 

incendiul. 

8.2.11. Echipamentele de stingere a incendiilor sunt aşezate în locuri comune din zona de lucru 

respectivă. Dacă este utilizat un stingător trebuie anunţat şeful punctului de lucru pentru ca 

acesta să îl înlocuiască după utilizare. 



 

8.2.12. Contractorul trebuie să se asigure că toate căile de acces sunt păstrate libere de obstacole în 

orice moment. Aceasta include şi ieşirile finale din clădire care nu vor fi blocate de maşini. 

Dacă o lucrare îngrădeşte căile de acces, şeful punctului de lucru trebuie să fie înştiinţat şi se 

iau măsurile de a  asigura alte căi de acces libere. 

8.2.13. Contractorul trebuie să asigure instrucţiuni în caz de incendiu, instruiri şi exerciţii cu angajaţii. 

Aceste instruiri vor include: 

- Acţiunile ce se întreprind la descoperirea unui incendiu; 

- Acţiuni luate la auzul alarmei de incendiu; 

- Metoda corectă de anunţare a Serviciilor de urgenţă; 

- Aşezarea şi utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor; 

- Cunoaşterea căilor de evacuare; 

- Evacuarea locului de muncă. 

8.2.14. Contractorul trebuie să păstreze înregistrări referitoare la aceste instruiri şi simulări şi să 

prezinte aceste înregistrări ori de câte ori sunt solicitate de către CN APM SA Constanţa. 

8.2.15. Dacă Contractorul lucrează în zonă când se execută un exerciţiu de alarmare în cadrul 

Companiei, personalul său trebuie să coopereze şi să respecte procedurile exerciţiului. 

8.2.16. Echipamentele de stingere a incendiilor din dotarea CN APM SA Constanţa pot fi utilizate 

oricând este necesară intervenţia pentru stingerea unui incendiu. Utilizarea unor astfel de 

echipamente trebuie raportată CN APM SA Constanţa după utilizare. 

 

9. Prevederi finale  

 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie poate atrage rezilierea contractului. 

 

Încheiată în data de                                        în 2 (două) exemplare originale, fiecare parte 

contractantă declarând că deţine un exemplar original. 

 

 

C.N. „A.P.M.” – S.A. CONSTANTA              S.C. ……………………………….., 

Director General                            Director General,                                                                          
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FORMULARUL 12A 
  
 
     CANDIDATUL/OFERTANTUL 
            ............................... 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
                          DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
    
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..............................………………………………… 

         (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm în nici una dintre situaţia prevăzuta la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contracelor dev concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea 337/2006, respectiv in ultimii cinci ani nu am fost condamnat prin hotarare 
definitiva a unei instasnte judecatoresti pentru participarea la activitati si organizatii criminale, 
pentru coruptie,frauda si/sau spalare de bani. 
 
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Prezenta declaraţie este valabilă 
până la data de ........................................................... 
                         (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
    
 
 
 

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

  Candidat/ofertant, 
                                             ................................. 
                                                  (semnătura autorizată) 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

FORMULAR 12B 
 
Operator economic 
……………………………………….. 
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din  

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
     
 
Subsemnatul (a) …………………………………………………(denumirea, numele operatorului 
economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
…………………………(se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica avand ca obiect……………………………………………………………………………… 
(denumirea produsului, serviciului, sau lucrarii si codul CPV), la data de ………….. 
(zi/luna/an), organizata de ……………………………………………………………… (denumirea 
autoritatii contractante declar pe propria raspundere ca: 

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu 
cele anterioare, reglementata prin lege ; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile 
prevazute la lit. a ); 

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la 
solicitarea ……………………………………………………………. ; 

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greseli in materie profesionala. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii, confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
           

Operator economic, 
         …………………………………. 
          (semnatura autorizata) 
 
           
 
           
 
 
 



 

FORMULAR 12C 
 

Operator economic, 
……………………………. 

(denumirea/numele) 
 
    

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ……………………………………………… 

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica ……………...……………………... (se mentioneaza procedura), 
avand ca obiect 
……………………..……………………..…………………………………... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de 
……………………………. (zi/luna/an organizata de .……………………………. 
(denumirea autoritatii contractante particip si depun oferta : 

[ ] in nume propriu ; 
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ……………………………………………………………… 
[ ] ca subcontractant al ………………………………………………………………………..  
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
2. Subsemnatul declar ca: 
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici ; 
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in 
anexa. 
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor 

interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii 
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi 
desemnati castigatori pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 

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

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, 
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
……………………………………………………. (denumirea si adresa autoritatii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea 
noastra. 

 
 
Operator economic, 

         ………………………………….. 
         (semnatura autorizata)    

 
 
 



 

FORMULARUL B2 
  

 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
           ............................ 

              (denumirea/numele) 
 
 

       
                INFORMAŢII GENERALE 

 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

     Fax: 
     Telex: 
     E-mail: 

5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare .............................................................. 
        (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 

  6. Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................................................... 
    (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

            7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:.................................... 
                              (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de 
înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaţă a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Cifra de afaceri anuală               Cifra de afaceri anuală 
              Anul             la 31 decembrie                               la 31 decembrie 
                                   (RON)                               (echivalent euro) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   2006 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.   2007 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.   2008 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Media anuală: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
                Candidat/ofertant, 

                    ............................... 
                   (semnătura autorizată) 

 



 

FORMULARUL 5.3.2. 
 
      OFERTANTUL  
................………….....  
   (denumirea/numele)  
  
        

INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA 
 

 A. Elemente privind evolutia bonitatii financiare: 
 
Nr
. 

crt
. 

Denumirea Simbolu
l 

U.M. Indicatori de bonitate calculati: 

-conform formularelor de raportare 
semestriale, la data de :  

31.12.2006 ;31.12.2007 ;31.12.2008 

1. Lichiditatea globala Lg %  
2. Solvabilitatea 

patrimoniala 
Sp %  

B. Elemente privind capacitatea financiara a contractantului (ofertantului) - 
calculata la data de 30.06.2009 (din bilantul de raportare semestriala) 
 1. TOTAL GENERAL ACTIV - lei ............................................................... 

     din care: 
 1.1. - Active 

circulante 
-

TOTAL: 
lei .......................................................

. 
 2. TOTAL GENERAL PASIV  - lei  ............................................................. 

    din care: 
 2.1. - Obligatii -TOTAL:  -lei  ........................................................................ 
 3. Fond de rulment (rd.1.1.-rd.2.1.) TOTAL: lei ........................................... 
 4. Depozite bancare - TOTAL:  lei .............................................................. 
 5. Linie de credite deschise - TOTAL:  lei ................................................... 
 6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: lei ......................................... 
 7. Venituri din exploatare - TOTAL:  lei ....................................................... 
 8. Viteza de rotatie a fondului de rulment (Vr) .................................................. 
  

        

 
Ofertant, 

 
............................……… 
(semnătura autorizata) 

 

 

 

 



 

 
 

FORMULAR 12 F 
 

   Operator economic 
 
___________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI 

EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI 
 

 
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al…………………………………………………… 

                                                   (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu 
si inteleg ca Autoritatea Contractante are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documenteelor 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 
………………………………………………………………………… 
              (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Operator economic 
 
                                                                                                        _______________ 
                                                                                                      (semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    FORMULAR  12 F  

    +------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

¦    ¦            ¦                    ¦  Denumirea/  ¦               ¦            ¦        ¦          ¦               ¦ 
 

¦    ¦            ¦                        ¦  numele    ¦                      ¦   Pretul     ¦Procent ¦              ¦  Perioada de  ¦ 
 

¦Nr. ¦  Obiectul  ¦Codul      beneficiarului¦  Calitatea      ¦   total     ¦executat ¦Cantitatea¦  derulare a   ¦ 
 

¦crt.¦contractului¦ CPV ¦        /clientului  ¦executantului*)¦     al       ¦  (%)        ¦  (U.M.)     ¦contractului**)¦ 
 

¦    ¦            ¦                       ¦    Adresa    ¦                    ¦contractului¦        ¦          ¦               ¦ 
 

¦    ¦            ¦     ¦              ¦               ¦            ¦        ¦          ¦               ¦ 
 

+----+------------+-----+--------------+---------------+------------+--------+----------+---------------¦ 
 

¦    ¦     1                ¦  2       ¦      3              ¦      4            ¦     5           ¦   6           ¦    7        ¦       8       ¦ 
 

+----+------------+-----+--------------+---------------+------------+--------+----------+---------------¦ 
 

¦ 1. ¦            ¦     ¦              ¦               ¦            ¦        ¦          ¦               ¦ 
 

+----+------------+-----+--------------+---------------+------------+--------+----------+---------------¦ 
 

¦ 2. ¦            ¦     ¦              ¦               ¦            ¦        ¦          ¦               ¦ 
 

+----+------------+-----+--------------+---------------+------------+--------+----------+---------------¦ 
 

¦... ¦            ¦     ¦              ¦               ¦            ¦        ¦          ¦               ¦ 
 

+----+------------+-----+--------------+---------------+------------+--------+----------+---------------¦ 
 

¦    ¦            ¦     ¦              ¦               ¦            ¦        ¦          ¦               ¦ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
   

                                                                 Operator economic, 
                                                      ......................................... 
 

                                                               (semnatura autorizata) 
 

 

  ___________  
 *) Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:       
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; 
subcontractant.  
 **) Se va preciza data de începere si de finalizare a contractului.  



 

FORMULAR 12G 
Operator economic 
___________________ 
  (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE 

SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al 
……………………………………………………………(denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 
in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 

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

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
…………………………………………………(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 
                                                                                                             Operator economic 

                                                                                                                                
_______________ 

                                                                                                           (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULARUL B3 
 CANDIDATUL/OFERTANTUL 

............................. 
       (denumirea/numele) 

 
 

EXPERIENŢA SIMILARĂ*) 
 

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

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
    Adresa beneficiarului/clientului: 
    Ţara: 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
     (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

  [] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
    [] contractant asociat 
    [] subcontractant 
   4. Valoarea contractului              exprimată în moneda                exprimată 
                                                   în care s-a încheiat     în echivalent 
                                                          contractul       euro1) 
         
           a) iniţială (la data semnării contractului):      ...                     ... 
 
___________ 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la 
cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, 
precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor. 

 
Se pot mentiona si alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa 
similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi 
categorii de lucrări prevăzute în contract: 

   
    Candidat/ofertant, 

                                                  .............................. 
                                                      (semnătura autorizată) 
  
  

 
 
 
 
 
 

 



 

FORMULAR  12 H  
 
    Operator economic  
   . ................................  
    (denumirea/numele)  
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE  

OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZATOARE 
A CONTRACTULUI DE LUCRARI 

 
     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  
 
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu 
si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.  
 
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea 
si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu 
activitatea noastra.  
 

Operator economic, 
  ....................……….. 
(semnatura autorizata)  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA 

 
cuprinzând cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice  

 
     

+--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¦Nr. ¦                                        ¦           ¦                                  ¦   Forma de detinere   ¦ 
 
¦crt.¦ Denumire utilaj/echipament/instalatie  ¦   U.M.    ¦ Cantitate +-----------------------¦ 
 
¦    ¦                                         ¦           ¦                                      ¦Proprietate¦ În chirie ¦ 
 
+----+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦ 
 
¦ 1. ¦                                        ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ 
 
+----+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦ 
 
¦ 2. ¦                                        ¦           ¦           ¦           ¦           ¦ 
 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 
   
 
                                                                 Operator economic, 
 
                                                              ......................................... 
 
                                                               (semnatura autorizata) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    FORMULAR 12I  
 
    Operator economic  
   .................................  
    (denumirea/numele)  
 
 

    DECLARATIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI 

AL CADRELOR DE CONDUCERE  
 
     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  
 
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu 
si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.  
 
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................(denumirea 
si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu 
activitatea noastra.  
 
     

+------------------------------------------------------------------------------ 
 
¦                                                           ¦   Anul 1  ¦   Anul 2   ¦   Anul 3   ¦ 
+---------------------------------------------------+-------------+------------ 
 
¦Personal angajat                                  ¦           ¦                   ¦                ¦ 
 
+---------------------------------------------------+-------------+------------ 
 
¦Din care personal de conducere          ¦           ¦                   ¦                ¦ 
 
+------------------------------------------------------------------------------ 
 
  
 

    
(În cazul solicitarii)  
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului 
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica.  
 
    Data completarii ..............................  
 



 

FORMULARUL B7 
 
 

CONDUCEREA PROPUSA PENTRU EXECUTIA INVESTITIEI 

 

Subsemnatul ........................................................., directorul general al societatii comerciale, 
declar pe propria raspundere ca pentru investitia:............................................................ vom 
folosi urmatorul personal: 

 
Nr.
crt. 

Functia Numele si 
prenumele  
Studiile de 
specialitate 

Vechimea 
in 

specialitate 
(ani) 

Numarul de lucrari similare, 
executate in calitate de conducator 

0 1 2 3 4 
  1. …………    
  2. …………    
  3. Responsabil tehnic cu executia 

………… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
- Pentru responsabilul tehnic cu executia se va preciza domeniul pentru care este atestat. Se 
vor prezenta atestari MLPAT 
- pentru fiecare persoana propusa se prezinta curriculum vitae. 
 
Data completarii: 
 
 

Semnatura 
L.S 

 

 

 

 



 

FORMULARUL B8 

 

INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE 

 
         

Denumirea 
obiectivului de 

investitii 
Contract incheiat 

(nr./luna/an) 
Beneficiarul 

Valoarea 
lucrarii 

contractate 
sau in curs 

de 
contractare 

Coeficie
ntul de 
actualiz

are 

Valoarea 
actualizata 
a lucrarii  

Valoarea 
executata, 

reactualizata 
(pana la luna 

anterioara 
deschiderii 

licitatiei) 

Valoarea 
ramasa de 
executat 

Valoarea 
preconiza

ta a se 
executa 

in 
urmatoar

ele 12 
luni 

(Vlce)*  

Durata 
de 

executie 
contracta

ta 

Termen 
PIF, conf. 
contractul

ui 

 -mii.lei-  -mii.lei- -mii.lei- -mii.lei- -mii.lei- luni luna/an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. Lucrari in curs de 
executie 
 

       

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

        

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

        

TOTAL  A.   1.       
B. Lucrari in curs de contractare 
 

      

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

   x     

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

   x     

TOTAL B.    x     
TOTAL A+B         
         

* Coeficient de actualizare k = E/Eo, unde Eo = curs euro la data contractarii, E = curs euro la 
data 31.12.2008. Se solicita valoarea actulaizata a lucrarii la 31.08.2009, la cursul mediu al 
Bancii Central Europene de 1 euro = 4,207 lei. 
 
 
Data completarii: 
             CONTRACTANT, 
         (semnatura autorizata) 
           L.S. 
 
 

 Pentru analizarea corecta este necesar ca ofertantii sa prezinte atasat anexei nr. 10 si 
eventualele acte aditionale de decalare a termenelor de P.I.F. sau eventual sistarea 
lucrarilor din ordinul beneficiarului (Toate aceste documente trebuie sa fie prezentate 
odata cu oferta). 

 
 



 

FORMULAR B10 
ACORD  DE  ASOCIERE 

In vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

Conform 
_______________________________________________________________________ 

                                                                  (incadrarea legala) 
Noi,, parti semnatare: S.C. ____________________________ 
                S.C._____________________________ 
                                          (denumire,sediul) 
 
Ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica 
« _____________________________________________________________ » 
  (denumire obiect contract) 
Activitati contractuale ce se vor realiza in comun : 
1._______________________ 
2._______________________ 
…_______________________ 
 
-Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 
comun : 
______% S.C. ________________ 
______% S.C. ________________ 
 
-Conditiile de administrare si conducere a asociatiei S.C. _______________-preia 
responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere . 
-Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate : 
conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor 
convenite de comun acord . 
-Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii : 

a)incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de 
asociere ; 

b)modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a 
fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei . 
- Repartizarea fizica, valorica si procentuala a lucrarilor preluate de fiecare asociat pentru 
executia obiectivului supus licitatiei .......................................…………............................ 
-Liderul sociatiei .............................................................................................................. 
-Alte clauze ....................................................................................................................... 
 
Data completarii .......................... 
 

Liderul asociatiei 
.......................... 

(denumirea) 
 

Asociat A   Asociat B   Asociat C 
................   ...............   ............... 

 



 

NOTA: 
 - Se prezinta acordul de asociere incheiat cu toti asociatii, din care sa rezulte 
categoriile de lucrari care se executa de fiecare asociat sau partile fizice din obiect, precum si 
valoarea ce revine fiecarui asociat. 
 - In cazul asociatiei castigatoare a licitatiei, acordul de asociere va fi legalizat potrivit 
legii si va constitui parte integranta a contractului de antrepriza. 
 - In cazul licitatiei cu preselectie, asociatia prezinta acordul de asociere in care se 
stabileste natura lucrarilor avute in vedere a se executa de fiecare asociat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FORMULARUL B11 

 
CONTRACTANT, 
……………………..        

Certificam exactitatea datelor: 
Expert contabil autorizat/auditor    
           financiar contabil 

                   L.S. 
 

INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA 
 

 A. Elemente privind evolutia bonitatii financiare: 
 
Nr 
crt 

Denumirea Simbolul U.M. Indicatori de bonitate calculati: 
-conform bilanturilor contabile anuale; 

    -conform formularelor de raportare semestriale, 
la data de: 

    31.XII. 
2006 

31.XII. 
2007 

31.XII. 
2008 

 
 

        
1. Lichiditatea globala Lg %     
2. Solvabilitatea 

patrimoniala 
Sp %     

3. Rata profitului brut Rpn %     
4. Viteza de rotatie a 

fondului de rulment 
Vr cicluri 

an 
  

 
  

        
 B. Elemente privind capacitatea financiara a contractantului (ofertantului) - calculata la 

data de 31.12.2008 
(din bilantul ultimului an incheiat sau din formularul de raportare semestriala) 

 1. TOTAL GENERAL ACTIV - mil.lei ............................................................... 
     din care: 

 1.1. - Active 
circulante 

-
TOTAL: 

mil.lei ........................................................ 

 2. TOTAL GENERAL PASIV  - mil.lei  ............................................................. 
    din care: 

 2.1. - Obligatii -TOTAL:  -mil.lei  ........................................................................ 
 3. Fond de rulment (rd.1.1.-rd.2.1.) TOTAL: mil.lei ........................................... 
 4. Depozite bancare - TOTAL:  mil.lei .............................................................. 
 5. Linie de credite deschise - TOTAL:  mil.lei ................................................... 
 6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL: mil.lei ......................................... 
 7. Venituri din exploatare - TOTAL:  mil.lei ....................................................... 
 8. Viteza de rotatie a fondului de rulment (Vr) .................................................. 
  

       CONTRACTANT 
       (semnatura) 

L.S. 



 

 
FORMULARUL 10C 

  OFERTANTUL 
…........................... 

     (denumirea/numele) 
                                                              

  FORMULAR DE OFERTĂ 
            Către .....................................................……………………. 
                          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
   Domnilor, 
   1. Examinând documentaţia  de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
.................…………….........…………….......,  
         (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată , să executăm .....…………................. pentru suma de …………………….. lei, 
                                              (denumirea lucrării) 
reprezentând .............................. euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în 
valoare de ......... …. (suma în litere şi în cifre), total de .................................................. lei. 
                                                                                             (suma în litere şi în cifre) 
   2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem 
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în 
conformitate cu graficul de execuţie anexat în..….................................. . luni calendaristice. 
                                                                        (perioada în litere şi în cifre) 
            
   3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ 
.............................. zile (durata în litere şi în cifre) respectiv până la data de 
.............……………………….. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 
fi  acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
   4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
   5. Alături de oferta de bază: 
   [] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
   [] nu depunem ofertă alternativă. 
   (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
   6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
   7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 

 
Data ......../......../......... 
……………..................., în calitate de ..........……...., legal autorizat să semnez oferta pentru si 
in numele 
                   (semnătura) 

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



 

1.Anexa la Oferta 
[Nota: cu exceptia articolelor pentru care cerintele Angajatorului au fost inserate, urmatoarele informatii trebuie sa fie 

completate inainte ca Oferta  sa fie trimisa.] 

 

Articol Sub-clauza Informatii 

Numele si adresa Beneficiarului 1.1.2.2 & 1.3 CN APM SA Constanta 

Constanta, Incinta Port, 

Gara Maritima, cod 

900900 

Numele si adresa Contractorului 1.1.2.3 & 1.3  

Numele si adresa Inginerului 1.1.2.4 & 1.3  

Durata de executie a lucrarilor 1.1.3.3 730 zile 

Perioada de notificare a defectelor 1.1.3.7 730 zile  

Modalitati de corespondenta  

-Sistem de transmitere electronica 

1.3  

Fax  

Legea care guverneaza 1.4 Legislatia nationala a 

Romaniei ce cuprinde: 

prevederile relevante ale 

Codului Civil, Codului 

Comercial, legi, ordonanţe, 

decizii, ordine, reglemetari 

si hotarari ale oricarei 

autoritati publice legal 

constituite, avand putere de 

decizie in Romania si care 

reglementeaza lucrarile de 

constructii, achizitiile 

publice, finantele publice. 

Limba de comunicare in cadrul 

Contractului 

1.4 Limba romana 

Limba pentru corespondenta 1.4 Limba romana 

Timpul de acces la santier (predarea 

amplasamentului) 

2.1 30 zile de la data inceperii 

contractului 

Valoarea Garantiei de Executie 4.2 5 % din Valoarea 

Acceptata a Contractului, 

in monedele si procentele 

in care Pretul Contractului 

este platibil 

Ore normale de lucru 6.5 8 ore/zi 

Penalitati pentru intarzierea 

Lucrarilor 

8.7 & 14.15 (b) 0.025% din Valoarea 

Finala a Contractului pe zi, 

in monedele si procentele 

in care Pretul Contractului 

este platibil 

Valoarea maxima a penalitatilor 

pentru intarziere 

 

8.7 5% din Valoarea Finala a 

Contractului 

In cazul in care exista Sume   



 

Provizionate 

Procentul ajustarii Sumelor 

Provizionate 

13.5(b) N/A 

Daca Sub-Clauza 13.8 se aplica:   

Ajustari pentru Modificari ale 

Costurilor;  

Tabel(e) cu coeficienti de ajustare 

 

13.8 Pentru platile din fiecare 

luna in Lei 

 

 

Coeficient; 

Denumire 

indice 

Descrierea 

indicelui 

Sursa indice: 

Denumire/definitie: 

Valoarea informatiilor 

declarate* 

Valoarea Data 

a=  0.10 

manopera fixa 

 Institutul National de 

Statistica 

  

b=  Idem    

c=  Idem    

d=  Idem    

e=  Idem    

     

* Aceste  valori si informatii confirma definitia fiecarui indice, dar nu definesc Baza de Date a indicilor 

 

Articol Sub-clauza Informatii 

Total avans  14.2 10 % din Valoarea Acceptata a 

Contractului 

Numarul si calendarul 

transelor 

14.2 O transa, dupa semnarea 

contractului 

Monede si procente 14.2 In lei 

Inceperea recuperarii 

Avansului 

14.2(a) Cand platile reprezinta 10% din 

Valoarea Acceptata a 

Contractului mai putin Sumele 

Provizionate 

Recuperarea avansului 14.2(b) 25 % 

Procentul de retinere 14.3 5 % 

Limita sumelor retinute 14.3 5% din Valoarea Acceptata a 

Contractului 

Daca Sub-Clauza 14.5 se 

aplica: 

  

Plata echipamentelor si 

materialelor cand sunt 

transportate catre santier 

14.5(b) N/A 

Plata echipamentelor si 

materialelor cand sunt 

livrate in santier 

14.5(c) N/A 

Valoarea minima a 

Certificatelor de Plata 

14.6 0,5 % din Valoarea Acceptata a 

Contractului 

Daca platile se fac numai in moneda/monedele nominalizate pe prima pagina a 



 

Formularului de Oferta: 

Moneda/monedele de plata 14.15 Dupa cum au fost mentionate in 

Formularul de Oferta - Lei 

 

Articol Sub-clauza Informatii 

Perioadele de prezentare a 

asigurarilor 

(a) dovada existentei 

asigurarii 

(b) polite relevante 

 

 

18.1 

 

18.1 

 

 

20 zile 

 

20 zile 

Valoarea maxima a 

cheltuielilor deductibile 

pentru asigurarea 

riscurilor Beneficiarului 

18.2(d) N/A 

Valoarea minima a 

asigurarii pentru o terta 

parte 

18.3 2.000.000 Euro per eveniment 

Data nominalizarii DAB 

(Comitetul de Arbitraj al 

Disputelor) 

20.2 28 de zile de la Data aparitiei 

unei dispute  

DAB va fi 20.2 trei adjudecatari 

  

Nominalizarea celui de-al 

treilea adjudecatar DAB 

(daca nu este agreata) va fi 

facuta de ....... 

20.3 Presedintele FIDIC sau o 

persoana numita de Presedintele 

FIDIC  

  Ofertant           
    
................................ 
                                               
(semnătura autorizată) 
 

 

 
 
 



 

FORMULARUL 2A*) 
  
       OFERTANTUL                   Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
       ..........................                      nr. .......... / .......... 
    (denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
           Către ............................................................ 
                   (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
   Ca urmare a invitatiei 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. Documentul .....................................……. privind garanţia pentru participare, în cuantumul 
                    (tipul, seria/numărul, emitentul) 
şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei; 
 
 
 2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii: 
   a) oferta; 
   b) documentele care însoţesc oferta. 
    
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
 
   Data completării ...................                     Cu stimă, 
 
                                                             Ofertant 
                                                  .................................... 
                                                                (semnătura autorizată) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OFERTANTUL 
........................ 
 (denumirea) 
 

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

  
 

Nr
. 

Cr
t. 

Grupa de 
obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul I ... Anul n 

  Luna 

  1 2 3 ... n 

1. Proiectare           

2. Obiect 01 
categoria de lucrări: 
…………………….. 
……………………..                       

     

3. Obiect 02 
categoria de lucrări: 
……………………. 
…………………….                       

     

 
… 

Obiect 03 
categoria de lucrări: 
……………………. 
…………………….                       

     

       

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Ofertant, 
                                                               …............................. 
                                                                                             (semnătura autorizată) 
  
 
 

     
 
 
 
 
 



 

 
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR 

 
    din care (dupa caz): 

Nr. 
crt. 

Grupa de obiecte/denumirea 
obiectului 

Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A.) 
(mii lei) 

din 
care: 
C+M 

contractantul/ 
conducatorul 
(liderul 
asociatiei) 

 
asociatul 

1 

 
asociatul 

 
Subcontrac

tantul 
1 

 
subcontractantul 

    total C+M total C+M total C
+
M 

total C
+
M 

total C+M 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 13 

 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

 
Proiectare (numai          
în cazul în care obiectul               
contractului cuprinde atât 
proiectarea, cât şi execuţia 
lucrării)       
                       
Investitia (lucrarea) de baza  
2.1. Obiect 01 ……………… 
       ……………………………… 
 
Procurare echipamente 
 
 

            

Total valoare 
(exclusiv TVA)           mii lei 

 
 
 

 
 
 

                               euro   

Taxa pe valoarea 
Adaugata            (mii lei) 

 
 

 
                                                                     Procentul 

1) 

Total(inclusiv TVA) (mii lei)      Lucrarea se incadreaza in grupa :……………………………………………….. 

                                                      (Ofertantul precizeaza grupa IIA sau IIB,dupa caz) 

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



 

 
 

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI 
Devizul-ofertă al obiectului ........... 

 

   din care (dupa caz): 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
lucrari 

Valoarea 
(exclusiv 
T.V.A.) 
(mii lei) 

contractantul/ 
conducatorul 
(liderul 
asociatiei) 

 
asociatul 

1 

 
asociatul 

 
Subcontractantul 

1 

 
subcontractantul 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
I. 

Clădiri şi construcţii 
speciale, instalaţii 
aferente 
construcţiilor                                                                
şi reţele de utilităţi 
în incintă                   

      

1. C.  Constructii       
… ……………………       
n M  Montaj utilaje       

tehnologice, 
inclusiv  
reţelele aferente   

      

 TOTAL I         
 Procurare       

II. II.- Utilaje şi 
echipamente                       
tehnologice, cu 
montaj                                
- Utilaje şi 
echipamente                                                                               
de transport                                                                                       
- Dotări, inclusiv 
utilaje                                                                      
şi echipamente                                                                                  
independente cu 
durată                                                                    
mare de serviciu                                                                                

      

 TOTAL II                             

 Total valoare   
(exclusiv T.V.A.)          
mii lei              

      

 euro       

 Taxa pe valoarea  
Adaugata                 
(mii lei) 

      

 Total(inclusiv TVA)  
(mii lei) 

      

 
       Proiectantul,                                                          Ofertantul, 

                 ..........................                                            .......................... 
            (semnătura autorizată)                                           (semnătura autorizată) 
 PRECIZARE: 
   1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări 
are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea 
completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. 

 



 

 
 

LISTA 
 cuprinzând cantităţile de lucrări*) 

  
 
Obiectul ............................ 
Categoria de lucrări ................ 
 

Nr. 
Crt. 

Capitol de lucrari U.M. Cantitatea Pret unitar Total(3x4) 

 SECTIUNEA TEHNICA     

0. 1.     

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
 

Capitol de lucrare 
1.1. Subcapitol 
1.2. Subcapitol 
………………… 
 
Capitol de lucrare 
2.1.Subcapitol 
2.1.Subcapitol 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 

    

 TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI : 

 
 
 

                                                         Ofertant, 
                                                .............................. 
                                                             (semnătura autorizată) 
  
___________ 
   *) Articolele de lucrări vor fi comasate în cadrul listelor de cantităţi, avându-se în vedere 
respectarea simultană, pe cât posibil, a următoarelor condiţii: 
   - articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate pentru realizarea căreia resursele 
principale trebuie să fie omogene ca natură; 
   - articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate a cărei desfăşurare în timp are 
continuitate (nu este întreruptă de necesitatea realizării unei activităţi distincte). 
   Prin natura omogenă a principalelor resurse se înţelege acelaşi material preponderent, 
aceeaşi meserie pentru forţa de muncă şi natura utilajului conducător, aferente procesului 
tehnologic(excavaţii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.). 
   Descrierea conţinutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de 
deviz, fie prin descrierea detaliată a condiţiilor tehnice, tehnologice, de măsurare şi de calitate. 
______________ 

 

 



 

                                                               LISTA 
                                                cuprinzând cantităţile de lucrări 
Obiectul ............................ 
Categoria de lucrări ................ 
  

Nr. 
Crt 

Capitol de 
lucrari 

U.
M 

Cantitat
ea 

Pret 
unitar 
a)mater
iale 
b)mano
pera 
c)utilaj 
d)trans
port 
Total 
a+b+c+
d 

 
Materi

al 
3x4a 

 
Mano
pera 

(3x4b) 

 
Utilaj 

(3x4c) 

 
Trans
port 

(3x4d) 

 
Total 
(3x4) 
sau 

(5+6+7+8) 

SECTIUNEA TEHNICA    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 
 
 
2. 
 

Capitol de 
lucrare 
1.1. Subcapitol 
1.2. Subcapitol 

 ………………. 
Capitol de 
lucrare 
1.3. Subcapitol 
1.4. Subcapitol 

 ………………. 
 

        

Cheltuieli directe: 
 
 
 

M m U 

 

t T 

Alte cheltuieli directe : 
-CAS: 
-somaj: 
-sanatate: 
-fond de risc: 
-alte cheltuieli conf. prevederi 
Legale,nominalizate 

     

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE : MO mO UO tO TO 

                Cheltuieli indirecte = To x % 
                 Profit = (To +Io ) x % 

IO 

PO 

                 TOTAL GENERAL : VO=TO+IO+P

O 

                                                                                    Ofertant, 
                                                                           ............................. 
                                                                               (semnătura autorizată) 



 

 
 PRECIZĂRI (pentru Formularul C5): 
   1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele: 
   M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea 
materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără T.V.A.; în cazul materialelor care provin 
din import valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră 
(taxe vamale, comisioane vamale etc.); 
   m - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea 
manoperei muncitorilor direct productivi; 
   U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii, în care se cuprinde valoarea 
rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar 
corespunzător funcţionării; 
   t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind: 
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale, ale materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. 
de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la 
locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente 
acestor transporturi; 
   b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru 
şi retur; 
   c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în 
articole distincte (transport de pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări). 
   2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări, 
atât în secţiunea tehnică, cât şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care 
intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora de către 
ofertanţi în preţurile lor unitare. 
   Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă, 
nu vor fi cuprinse în valoarea ofertei aferente listelor de procurare a utilajelor şi 
echipamentelor. Autoritatea contractantă va preciza însă condiţiile de livrare, în funcţie de 
care în preţul unitar din devizul de montaj contractantul va cuprinde, după caz, transportul, 
ambalarea şi depozitarea la locul de montaj. 
Valoarea materialelor şi furniturilor cuprinse în devizele-ofertă şi care se pun la dispoziţie de 
către autoritatea contractantă, pe măsura consumării lor, se va scădea din punct de vedere 
strict financiar din situaţiile de plată aferente, întocmite conform preţurilor unitare din ofertă, 
raportate la cantităţile real executate. 
   3. Articolele sau cantităţile de lucrări, precum şi utilajele sau echipamentele funcţionale, 
necuprinse în listele cuprinzând cantităţile de lucrări, respectiv în listele de procurare, ale 
documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizării de 
către ofertanţi a proiectului tehnic, se dovedesc necesare pentru execuţia lucrării, vor fi aduse 
la cunoştinţă autorităţii contractante, care, în cazul însuşirii observaţiilor respective, are 
obligaţia de a transmite în scris tuturor ofertanţilor completările sau modificările stabilite. 
   4. Cheltuielile indirecte vor cuprinde şi contravaloarea primelor de asigurare solicitate în 
condiţiile de contractare. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                          

LISTA 
                                    cuprinzând consumurile de resurse materiale1) 

  
   
Nr. 
Crt. 

Denumirea  
Resursei materiale 

U.M. Consumurile 
cuprinse in 
oferta 

Pretul 
unitar 

(exclusiv 
TVA) 

-mii lei- 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
-mii lei- 

Furni 
zorul 

Greutatea 
    (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: mii lei:   

 euro  

  
    
 
 
 
                                                                                              Ofertant, 
                                                                                 .............................. 
                                                                                    (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
_______________ 
1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea 
întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând 
consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este 
precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula 
echivalentul în euro pentru totalul rezultat. 

 
 
 
 
 



 

 LISTA 
 cuprinzând consumurile cu mâna de lucru1) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nr.        Denumirea         Consumurile (om/ore)       Tariful mediu      Valoarea (exclusiv T.V.A.)         
crt.          meseriei           cu manopera directă            - lei/oră -                          - mii lei - 
                                                                         (col. 2 x col. 3) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 0                1                   2                    3                      4                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.    .........   ....................    .............    ..........................       - 
 2.    .........   ....................    .............     ..........................       - 
 3.    .........   ....................    .............     ..........................       - 
...    .........   ....................    .............     ..........................       - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                           mii lei: ............ 

       TOTAL m  ………………            …………          

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

  Ofertant, 
                                                      ............................. 
                                                         (semnătura autorizată) 
  
 
 
 
 
 
 
_______________ 
   1) Lista se întocmeşte pentru consumurile cu mâna de lucru necesare pentru îndeplinirea 
întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând 
consumurile cu mâna de lucru, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă acest lucru este 
precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula 
echivalentul în euro pentru totalul rezultat. 
   2) Reprezintă remuneraţia aferentă mâinii de lucru formate din cetăţeni români, calculată ca 
o cotă procentuală din valoarea totală a consumurilor cu mâna de lucru. 
 
 
 

 
 



 

 
LISTA 

           cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii1) 

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Nr.    Denumirea utilajului            Consumurile              Tariful orar                         Valoarea  
                                                                                                                           (exclusiv T.V.A.) 
crt.          de construcţii          - ore de funcţionare -    - lei/oră de funcţionare -         - mii lei - 
                                                                                                                              (col. 2 x col. 3) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 0               1                        2                          3                                      4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1.     ..................       .................         ......................            ............ 
 2.     ..................       .................         ......................            ............ 
 3.     ..................                 .................         ......................            ............ 
...     ..................      .................         ......................            ............ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
                                                                              mii lei: ............ 

                         TOTAL U                  ………………                    euro:…………

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----   
  
 
 
                                                                                                 Ofertant, 
                                                                               ............................ 
                                                                               (semnătura autorizată) 
  
 
_____________ 
1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore de funcţionare a utilajelor necesare pentru 
îndeplinirea întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele 
cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrări, 
numai dacă acest lucru este precizat în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de 
evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                        LISTA 
                                                 cuprinzând consumurile privind transporturile1)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
                                        Elementele rezultate din analiza 
                   Tipul           lucrărilor ce urmează să fie executate         Tariful             Valoarea 
Nr.                de            ---------------------------------------------------           unitar      (exclusiv T.V.A.) 
crt.            transport           tone               km             ore de          - lei/t x km -     
                                                                                                                                     - mii lei - 
                                      transportate      parcurşi    funcţionare 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
0                    1                      2                3                    4                5                        6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
1. Transport auto (total), 
    din care, pe categorii: 
    1.1. ........................... 
    1.2. ........................... 
    ................................ 
2. Transport pe cale ferată (total), 
   din care, pe categorii: 
   2.1. ............................ 
   2.2. ............................ 
   ................................. 
3. Alte transporturi (total) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
                                                                mii lei: ............ 

        TOTAL t              ………………     __________________________________ 

                                  euro:…………  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
 
                                                                                  Ofertant, 
                                                                                 .......................... 
                                                                                 (semnătura autorizată) 
  
 
_____________ 
1) Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare pentru îndeplinirea întregului 
contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cuprinzând consumurile privind 
transporturile, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a 
achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul 
rezultat. 



 

 

LISTA 

              cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

                      Preţul         Valoarea  
                                    (exclusiv T.V.A.)      Furnizorul               Fisa  

Nr.     Denumirea       U.M.    Cantitatea   unitar           - mii lei -       (denumire, adresa,  tehnica 
                                                                                                             tel.fax)                  atasata      
crt                                       - lei/U.M.-                                         
                         (col. 3 x col. 4)                                                                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 0            1                  2            3                 4                    5                       6                           7 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
1. Obiect 01 
   a) .........                                                                                 Fişa tehnică nr. .... 
   b) .........                                                                                 Fişa tehnică nr. .... 
   ... ........                                                                                  Fişa tehnică nr. .... 
2. Obiect ..... 
   a) .........                                                                                 Fişa tehnică nr. .... 
   b) .........                                                                                 ..................... 
   ... ........                                                                                  ..................... 
...                                                                                              ..................... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
                                      mii lei: 
      TOTAL P:                       ----------------------------------------- 
                                      euro: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
                                                                                
 
 
 
 
 
 

           Ofertant, 
                                                                           ............................... 
                                                                         (semnătura autorizată) 
  
 
 
 



 

 
FORMULARUL 11 

 
            BANCA 
   ............................. 
         (denumirea) 

 
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

                  pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a 
                            contractului de achiziţie publică 
 
       Către .................................................................. 
                 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 
..........…………………………………………., 
 (denumirea contractului de achiziţie publică) 
noi ..................……......, având sediul înregistrat la ....................., ne obligăm faţă de 
……………………………….….. ….       
(denumirea autorităţii contractante)   
să plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca 
aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa 
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 
existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
   a) ofertantul ............................. şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
                     (denumirea/numele) 
   b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ....................... nu a constituit garanţia de
                   (denumirea/numele) 
        bună execuţie  in perioada de valabilitate a ofertei; 
   c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ......…………............... 
                                                                                  (denumirea/numele) 
        a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
   Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................………. . 
 
   Parafată de Banca ................. în ziua ....... luna ........ anul ...... 
 
   
   (semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                            FORMULARUL 3 

 
        BANCA 
 
_______________ 
 
(denumirea bancii) 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
 

Catre _________________________(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
Cu privire la contractul de achizitie publica_____________________(denumirea contractului) 
incheiat intre_____________________, in calitate de contractant, si ___________________ 
in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la 
concurenta sumei de _____________________reprezentand ______________% din 
valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o 
declaratie cu privire la neideplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 
acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in 
termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului 
sau a contractantului. 
Prezenta garantie este valabila pana la data de _______________________. 
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a 
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
bancii, se va obtine acordul nostru prealabil ; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi 
pierde valabilitatea. 
 
 
Parafata de Banca_____________in ziua____________luna_____________anul________ 
 
 
(semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


