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ANEXA 3 LA HCL NR._____/____________ 

 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

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

Denumire oficiala: Comuna Daia, judetul Giugiu 

Adresa: Soseaua Bucuresti, nr.180, Sat Daia, Comuna Daia, Jud. Giurgiu 

Localitate: Comuna Daia Cod postal: 

087070 

Tara: Romania 

Punct(e) de contact: 

In atentia: Sotrin Raluca. 

Telefon: +40 246244085 

E-mail: contact@primaria-daia.ro Fax: +40 246244085 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 

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

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

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

□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru 

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

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

□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

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

□ Altele: completati anexa A.III 

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

Zile : 6 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

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

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 
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x Altele (precizati): Administratie publica □ Educatie 

x Altele (precizati): Servicii publice locale 

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

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

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

“REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE 

CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” 

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

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

Executare                                 x 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor 

 

Locul principal de executare 

 Sat Plopsoru, Comuna Daia, judetul 

Giugiu 

Cod NUTS RO034 - Giurgiu 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 x 

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

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) 

Acord-cadru cu mai multi operatori economici          □ 

 

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 

participanti la acordul-cadru preconizat 

 

Acord-cadru cu un singur operator economic             □ 

 

 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului 

cadru   

                                         da □ nu □ Daca DA, 

 

Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 

__________________________________________ 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□ 

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru: 

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani: 

 

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre): 
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Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau intervalul: 

intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________ 

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________ 

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

 Executie lucrari pentru ““REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA 

TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD 

GIURGIU”  

Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de: 1.397.930  lei fara TVA 

Cap.2. Cheltuieli pentru aisgurarea utilitatilor necesare obiectivului: 150.950 lei fara TVA 

Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.217.100 lei fara TVA 

Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 29.890 lei faraTVA 

 

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificare cu 4 zile inainte de data stabilita pentru depunerea 

ofertelor. 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal 45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri  

Obiect(e) suplimentar(e)   

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

 

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      da □ nu x 

□ un singur lot                                   

□ Numărul maxim de loturi care poate fi 

atribuit unui singur ofertant: [         ] 

□ Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de 

a atribui contracte prin combinarea 

următoarelor loturi sau grupe de loturi: 

□ unul sau mai multe loturi      

 

□ toate loturile                                  

 

 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

 da □ nu x 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI 

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

““REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE 

CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” 

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 1.397.930  Moneda: RON 

sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               Moneda: __________ 

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                         

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

Daca da, descrierea acestor optiuni:  

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

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

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

Daca se cunoaste,: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

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

contractelor de concesiuni) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 12 sau in zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau 

lucrarilor)  

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu x 

 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

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

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

Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 12.000 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate 

in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. 

Garantia de participare se constitute in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile 

si completarile ulterloare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de  

valabilitate a ofertei. 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, 

respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si 

se prezinta autoritatii contractante, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. 

Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat in SEAP, pana la data 

limita de depunere a oferelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita 

in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 

Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. 

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

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA .Garantia de buna 

executie se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, 

contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de 

disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai 

mica de 0,5% din valoarea contractului. 

 

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

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

Asociere in conformitate cu art. 53 din Legea nr.98/2016, Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale 

nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016. 

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

 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 

 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu  modificarile si completarile ulterioare; 

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

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

modificarile si completarile ulterioare 

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

achizițiilor publice 

 Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 

publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, 

precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu  

modificarile si completarile ulterioare 

 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

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

sau al profesiei 

 

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

1. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la 

art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici la 

procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi 

prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Aceste docurnente pot fi: 

 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante,cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 

contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 

 cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau 

de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie 

sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul  constatator emis de ONRC / actul 

constitutiv; 

 dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 

derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind 

achizitiile publice; 

 alte documente edificatoare, dupa caz. 

2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 

din Legea nr.98/2016 

Modalitatea de indeplinire: Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile 
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prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 de catre operatorii economici la procedura de atribuire (inclusiv eventualii 

terti si subcontractanti), odata cu depunerea DUAE 

 

Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul 

autoritatii contractante sunt urmatoarele: 

SERBAN ADRIAN-FLORIN – PRIMAR, BREBENEL AURELIA – SECRETAR, SOTRIN RALUCA-

NICOLETA - INSPECTOR CONTABIL 

Consilieri locali: TANASE IONEL, GHIDANAC FANEL, MIHAI PETRE, DRAGOMIR MARIUS, NITU 

PETRE, TUDORACHE MARIN, BUZICA MIHAI,  STANCIU COSTICA, STEFAN ION, IORDACHE 

NICOLAE 

OGREZEANU STEFAN NICOLAE - Expert extern cooptat 

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

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, si 

reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si 

faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului conform art.15 din Legea 

359/2004. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici 

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator 

emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, 

la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la 

finalizarea evaluarii ofertelor. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

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

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

Modalitatea de indeplinire  

 

 

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

 

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

respectarii cerintelor mentionate  

Modalitatea de indeplinire 

Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani in 

valoare cumulata de cel putin 1.200.000 lei fara TVA, valoare care 

se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la 

nivelul a maximum 3 contracte. 

Prin lucrari similare din punct de vedere al complexitatii si utilitatii 

se intelege renovare/reabilitarea/modernizarea/constructia de 

constructii civile 

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea 

cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii 

economici participanti la procedura de atribuire cu 

informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin 

raportare la contractele executate in trecut, 

corespunzator cerintelor autoritatii contractante. 

Urmatoarele documente justificative care probeaza 

indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea 

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 

pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la 

finalizarea evaluarii ofertelor. 

- procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal 

de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal pe 

obiect intocmite in conditiile actelor normative care 

reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul 

ca lucrarile au fost executate in conformitate cu 
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normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun 

sfarsit si/sau alte documente din care sa reiasa 

urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea 

(indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), 

perioada (inclusiv data incheierii contractului) si 

locul executiei lucrarilor. 

 

In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi 

completat de catre fiecare operator economic in parte 

si va fi insotit de Acordul de asociere. Documentele 

justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii 

contractante, doar de catre 

ofertantul (in cazul asocierii de, catre fiecare operator 

economic care face parte din asociere) clasat pe locul 

I In clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 

evaluarii ofertelor. 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului 

economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 

din Legea nr.98/2016. 

 

Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de 

ofertant se vor include si informatiile cu privire la 

existenta unei sustineri de terta parte, precum si 

celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al 

DUAE. 

Tertul/tertii sustinatori vor complete DUAE cu 

informatii privind nivelul lor de experienta, prin 

raportare la contractele executate in trecut, 

corespunzator sustinerii acordate insotit de 

angajamentul ferm al tertului 

sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori 

prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in 

orice moment la sustinerea tertului, impreuna cu 

documente anexe la angajament, transmise acestora 

de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul 

efectiv in care se va materializa sustinerea 

acestuia/acestora. 

Urmatoarele documente justificative care probeaza 

indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea 

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 

pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la 

finalizarea evaluarii ofertelor: 

- documente justificative ale tertului sustinator/tertilor 

sustinatori. 

Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, 
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prezentand documente justificative, dupa caz, faptul 

ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului 

in care va interveni concret, pentru a duce la 

indeplinire respectivele activitati pentru care a 

acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor 

tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie 

ofertantului (descriind modul concret in care va 

realiza acest lucru). 

Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se 

va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu 

ofertantul pentru executarea contractului de achizitie 

publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor 

sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia 

neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de 

sustinere asumate prin angajament. 

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic 

are, eventual, intentia sa o subcontracteze 

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe 

care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale 

subcontractantilor propusi 

Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de 

ofertant se vor include si informatiile solicitate cu 

privire la subcontractanti insotit de acordul/acordurile 

de subcontractare 

 

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile 

subcontractantului/ subcontractantilor pentru a 

indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un 

formular DUAE separat pentru fiecare dintre 

respectivii subcontractanti, completat si semnat in 

mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. 

Urmatoarele documente justificative care probeaza 

indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea 

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 

pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la 

finalizarea evaluarii ofertelor: 

- documente justificative ale 

subcontractantului/subcontractantilor, 

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

 

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

respectarii cerintelor mentionate  

 

 

Modalitatea de indeplinire 

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

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

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

 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 



9 

 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da □ nu □ 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da □ nu □ 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

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

 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitație deschisă □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate : 

Licitație restrânsă □ 

Licitație restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei restrânse accelerate 

Negociere competitivă   □ 

 

Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da □ nu □ 

Daca da,  

 

Negociere competitivă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

Dialog competitiv □ 

 

Parteneriat pentru inovare □ 

 

Procedură simplificată x 

x O singură etapă 

□ Mai multe etape 

 

Concurs de soluții      □                                                                                                                  Deschis  □   Restrans □ 

Numărul de participanți estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul maxim □□□ 

 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe 

(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv) 
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Numar de operatori economici preconizat □□□ 

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 

 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog 

competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu □ 

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 

solutii) 

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

de atribuire ) 

 

Cel mai mic pret                                                                                                                   x  

sau  

  

□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu ponderarea 

sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din 

motive demonstrabile) 

□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la 

negociere sau in documentul descriptiv 

 

Criterii 

 

Pondere Intra in 

licitatie 

electronica

/reofertare 

SEAP  

1.  Nu □ Da  

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

2.  Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

3.  Nu □ Da 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

(  ) Intra in licitatie electronica /refertare (  ) Direct proportional (  ) Invers proportional 

Punctaj maxim component tehnica □□□  

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        da  nu x  

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)   

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)”  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

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

_________________________________________________________________________________________ 
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IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nu x 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

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

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

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

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

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 

 

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

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

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □       □      □      □     x      □     □     □     □ 

 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.   

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 120 

(de la termenul limita de primire a ofertelor) 

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         nu □ 

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi 

atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 da □         nu □  

 

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □         nu □ 

 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnica pentru executie va contine: 

1. Organizarea Lucrarilor 

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:  

Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza prin 

elaborarea unei planse care sa prezinte, in special,urmatoarele, daca exista pe amplasament si este cazul: 

1. Limitele instalatiilor  

2. Cladiri 

3. Zone de depozitare  

4. Accese in santier  

5. Lucrari temporare 

Plansa va include dimensiuni si etichete.  

b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul) 
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Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse 

se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Va fi 

prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente. 

2. Resurse (personal si instalatii/echipamente). 

3. Metodologia pentru realizarea lucrarii - Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru 

realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale 

Lucrarilor. 

4. Program - Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care 

ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, 

urmatoarele: 

a. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 

b. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 

c. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. 

d. Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 

e. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru 

inaintarea acestora. 

f. Etape esentiale. 

5. Listele cu cantitatile de lucrari, fisele tehnice si formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv 

pentru organizarea de santier.  

6. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport; 

7. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.  

8. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii 

nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, 

in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. 

9. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a 

contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.  

10. Justificarea termenului de executie al lucrailor pe zile si categorii de lucrari, la nivelul operatiilor (articolelor 

de deviz), graficul de îndeplinire a contractului va surprinde executia lucrarilor, urmând sa fie întocmit pe 

categorii de activitati, identificate la nivelul fiecarui obiect în parte, în succesiunea logica de realizare a acestora 

si în corelare cu legislatia în vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de îndeplinire si a datelor de 

începere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor 

critice. 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de 

munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in 

numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.  

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot 

obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.  

Atentie! : Nu se accepta modificarea solutiilor tehnice prezentate in memoriul tehnic. 

 

Nota: Nerespectarea cerintelor privind modul de prezentare a ofertei tehnice si nerespectarea cerintelor 

documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor atrage dupa sine declararea ofertei ca neconforma. 

 

Conform art. 51 din Legea nr. 98/2016, ofertantul trebuie sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea 

acesteia a tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin 

legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, 

conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, obligatii care trebuie respectate pe parcursul executarii 

contractului de achizitie publica. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens. Informatii 

detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare si se refera la mediul se pot obtine de la Ministerul 

Mediului, Apelor si Padurilor sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/legislatie, iar despre conditiile de munca si 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
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protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentat in 

numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii 

ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca (cf. art. 55 alin. 2 din Legea nr. 98/2016). 

 

Nu este permisa completarea propunerii tehnice. Orice completare va conduce la descalificarea ofertei. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu prevederile art. 60, alin 

(2) din HG 395/2016. 

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, 

bazata pe un certificate calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si 

vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încarcate într -o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul 

acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. 

Propunerea financiara va fi încarcata în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de 

catre operatorii economici înregistrati. 

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. 

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt: 

a) Formularul „Propunerea Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a 

Documentatiei de Atribuire 

b) Declaratia ofertantului (Anexa la Formular), in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a 

Documentatiei de Atribuire 

c) Anexa la oferta (Anexa la Formular) semnata si stampilata de reprezentatul legal al Ofertantului unic. In cazul 

unei Asocieri, Anexa va fi semnata in cadrul aceluiasi exemplar de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat 

(in conformitate cu modelul pus la dispozitie). 

d) Listele de cantitati cuprinse in documentatia tehnica, completate conform instructiunilor. 

Propunerea financiara va contine, pe lânga formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de 

asociati, subcontractanti. 

Propunerea financiara va fi prezentata conform formularului de oferta 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei 

legi, toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit. 

Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si 

centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti.(daca este cazul). 

 

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine formularele 

prevazute de HG 907/2016 

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte 

- extrase de resurse; 

- lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (daca este cazul). 

Nota 1: Ofertantii trebuie sa stabileasca preturi separate pentru fiecare articol din Listele de Cantitati si trebuie sa 

urmeze instructiunile cu Fisa de date. 

Nota 2: Preturile si tarifele incluse in coloana Pret Unitar din Listele de Cantitati vor reprezenta costul total al 

lucrarilor descrise in cadrul 

articolelor, incluzand toate costurile si cheltuielile necesare in si pentru construirea lucrarilor descrise impreuna 

cu orice alte lucrari temporare si instalatii ce ar putea fi necesare, precum si toate riscurile generale, 

responsabilitatile si obligatiile stabilite sau incluse in documentatia care sta la baza elaborarii ofertei. Profitul, 

costurile de organizare si plata pentru toate obligatiile vor fi distribuite in mod egal pentru toate preturile unitare. 
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Tarifele si preturile unitare trebuie introduse pentru fiecare articol din Listele de Cantitati. 

Nota 3: In Listele de Cantitati, tarifele si preturile trebuie introduse in coloanele corespunzatoare. TOATE 

TARIFELE SI PRETURILE TREBUIE SA FIE OFERTATE IN LEI CU MAXIM DOUA ZECIMALE. Atunci 

cand pentru un articol din Listele de Cantitati nu este indicat un pret, se va considera ca acest pret este inclus in 

celelalte preturi unitare din Contract. 

Nota 4: Atunci când un articol caruia îi corespunde acelasi cod, denumire si descriere de pret se regaseste în mai 

multe Liste de Cantitati, pretul unitar ofertat pentru acesta, de regula, va fi acelasi în toate Listele de Cantitati. In 

caz contrar, ofertantul va trebui sa prezinte justificari in cadrul ofertei sau la solicitarea Comisiei de evaluare. 

Nota 5: Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 

contractului de achizitie publica, precum si sa nu se afle în situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016. 

Nota 6: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, Autoritatea Contractanta 

solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format 

electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat. 

Nota 7: Erorile aritmetice si/sau viciile de forma vor fi corectate de catre Beneficiar conform prevederilor legale, 

numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori/vicii, oferta sa va fi 

declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezinta aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor 

prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alaturi de 

pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informatiilor care sunt cunoscute de 

catre toti participantii, deoarece sunt prevazute în legislatia aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau în alte 

documente prezentate de ofertant. Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document 

a caror corectare/ completare este sustinuta in mod 

neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau 

a caror corectare/ completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un 

avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire. 

Nota 8: In cazul unei propuneri financiare aparent neobişnuit de scăzutăîn raport cu lucrarile care constituie 

obiectul contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta are obligatia de a 

solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu privire la pretul sau costul propus. 

Nota 9: În situatia în care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt aparent 

neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, utilizându-se ca referinta în acest sens informatii cum ar 

fi buletine statistice, sau cotatii ale burselor de marfuri, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus 

oferta în cauza explicatii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în conditiile de calitate impuse prin 

documentatia de atribuire. 

Nota 10: Explicatiile aduse de ofertant vor fi însotite de dovezi concludente privind elementele prevazute la art. 

210 alin. (2) din Lege,precum si, dupa caz, documente privind preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia 

stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, 

nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau 

echipamente de lucru. 

Nota 11: În cazul în care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele solicitate 

sau acestea nu justifica în mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, oferta va fi 

considerata inacceptabila.  

Nota 12: Autoritatea Contractanta va aplica criteriul de atribuire doar pentru ofertele declarate admisibile, 

respectiv acele oferte care nu au fost respinse de comisia de evaluare in urma verificarii si evaluarii potrivit art. 

132 si art. 133 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de 24 de luni 
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IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se 

inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. Vor fi acceptate 

numai ofertele depuse online In SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro  

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedure de atribuire, 

propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice. 

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica 

extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului. Se va depune formularul de contract propus, semnat 

si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri 

care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 

contractanta. Avand In vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa 

elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice in cuprinsul acesteia 

care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt 

protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de 

ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice 

(SEAP), conform Legii nr.98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online In SEAP. Adresa la care se 

depune oferta este www.e-licitatie.ro  

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedure de atribuire, 

propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice. 

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica 

extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului. Se va depune formularul de contract propus, semnat 

si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri 

care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 

contractanta. Avand In vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa 

elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice in cuprinsul acesteia 

care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt 

protejate de un drept de proprietate intelectuala. 

Pentru completarea DUAE se va accesa link-ul http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . 

  

Nu se permite completarea ofertelor tehnice si financiare, orice completare va consuce la declararea ofertei ca 

fiind neconforma. 

 

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

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

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

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

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

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

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

Alte fonduri.                                    X 

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: 

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un 

program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de 

atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP Ia Sectiunea "Intrebari" din cadrul proceduril de atribuire 

derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
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"Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea 

solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP 

(www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor 

transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 

din Legea nr.98/2016 modificata prin OUG 107/2017, precum si avand in vedere prevederile art. 103, alin (2) 

din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite 

solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea 

Intrebari"). 

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de 

evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din 

punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. 

In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica 

fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la 

faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 —a din Legea nr. 

98/2016. 

In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce 

in SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentefor suport 

aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 

evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns. 

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul 

evaluarii ofertelor prin intermediuf SEAP (Sectiunea "intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura 

electronica, conform Legii 455/2001. 

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari. 

 

Pentru completarea DUAE se va accesa link-ul http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . 

Nota 

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul lac cu preturi egale: 

• Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura 

tehnica sau alte avantaje care rezultate din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici 

• In vederea departajairii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea in SEAP a unor noi 

oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice) 

 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, 

Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet 

(URL): http://www.cnsc.ro  

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti 

Localitate: 

Bucuresti 

Cod postal: 030084 Tara:Romania 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon: +40 213104641  

Adresa Internet 

(URL) 

http://www.cnsc.

ro 

Fax: +40 213104642 / +40 218900745  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
http://www.cnsc.ro/
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Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 

Eventualele contestatii se pot depune Ia Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 

101/2016. 

Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din Legea 101/2016 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

 

Denumire oficiala: Comuna Daia, judetul Giugiu 

Adresa:Sos. Bucuresti, nr.180, Sat Daia, Comuna Daia, Jud. Giurgiu 

Localitate:  Comuna Daia Cod postal: 087070 Tara:Romania 

E-mail:  

contact@primaria-daia.ro 

  

Telefon: +40 246244085   
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ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT 

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII 

SUPLIMENTARE 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE 

SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND 

UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE 

OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 
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ANEXA B 

INFORMATII PRIVIND LOTURILE 

 

LOT NR.  □□□  DENUMIRE _____________________________________________ 

1) DESCRIERE SUCCINTA 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz) 

Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

Obiect(e) 

suplimentar(e) 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 

_________________________________________________________________________________________ 

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________ Moneda: ___________ 

sau intervalul: intre _____________________ si _______________________ Moneda: ___________ 

(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi  exprimata valoarea estimata totala) 

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE 

FINALIZARE (dupa caz) 

Durata in luni: □□ sau in zile: □□□□  

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare) 

_Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)_____________ Moneda:   

 

- Utilizati prezenta anexa pentru fiecare lot - 

 

 

 

  



ANEXA 1 LA HCL NR._____/____________ 

 
 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 



 

INFORMAȚII GENERALE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe 

baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate 

ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, 

va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerințelor minimale prezentate în caietul de sarcini. 

Denumirea contractului: REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, 

CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN 

COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” 

”Obiectivul de investiții: REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, 

CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN 

COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” 

Sursa de finanțare: P.N.D.L.  

Amplasamentul investiției: județul Giurgiu, Comuna Daia 

Beneficiarul investiţiei: Comuna Daia 

Clasificare CPV: 45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri  

Pagina 1 din 24 



SECȚIUNEA I 

INTRODUCERE 

Cladirea se compune din doua corpuri aproape identice: C1 si C2,executate in etape diferite, astfel 
C1 are pereti in grosime de cca. 40 cm (inclusiv tencuiala) iar corpul C2 are pereti in grosime de cca. 50 
cm. 

 Intre cele doua corpuri este un rost de cca.10 cm, rost care se poate observa atat la interior la 
nivel de pereti, tavan si pardoseala cat si la exterior. Structura de rezistenta este realizata din zidarie de 
cararnida - probabil fara stalpisori de beton armat dar cu centuri. 

 
Planseul peste parter este din beton armat cu grinzi secundare. Inaltimea libera este de 2,80m. 
invelitoarea este din tabla pe sarpanta de lemn. Fundatiile sunt din beton, in stare buna- nu prezinta 
fisuri, cu latime de 40 cm si adancirne de cca.1 40cm de la cota trenului (sub trotuar),fiind amplasate pe 
teren bun de fundare si nu In umplutura. Nu sunt semne ca zidaria ar prezenta fisuri. Pe coridor, langa 
camera de curatenie, pe tavan s-au observat urme de infiltratii ape pluviale; In camera de curatenie 
peretii prezinta urme de igrasie. In jurul cladirii trotuarele sunt degradate, la fel si soclul. In cazul de fata, 
s-a aplicat metodologia de nivel 2 pentru evaluarea cladirii (conform Anexei D din P100-3/2008). Finisaje 
interioare (pardoseli mozaicate, tencuieli, vopsitorii si zugraveli la pereti si tavane) sunt in buna masura 
degradate, lucru accentuat de defectiuniie. Finisajele exterioare la peretii fatadelor au avut de suferit de 
pe urma intemperiilor, infiltratiilor invelitorii si a instalatiilor sanitare defecte - tencuieli crapate sau cazute, 
zidarii de caramida afectate existenta nu asigura o etansare corecta si se impun masuri de schimbarea a 
acesteia cu una corespunzatoare. 
 
La nivelul hidroizolatiei - In cazul existent nivelatoare din tabla - se observa deficiente majore a asigurarii 
inpermeabil, impunandu-se refacerea sau schimbarea solutiei existente, precum si a sistemului de 
scurgere a apei pluviale. 
- Finisajele interioare- tencuieli la pereti, varul aplicat la peref si tavane prezinta suprafete mari 
degradate. Tencuiala exterioara prezinta mari deficiente pe arii extinse, mai ales in zonele unde apa 
pluviala s-a scurs direct pe fatada, ln lipsa unui sistem pluvial de colectare si evacuare corespunzator. 
Usile interioare existente din lemn sunt in stadiu avansat de degradare, cele din PVC sunt deja uzate, 
acestea nu-si mai indeplinesc rolul de etansare si separare a camerelor - nu se mai imbina normal la 
inchidere, feroneria este degradata, etc. Se impune refacerea integrala a acestora. Pardoselile din salile 
de clasa cat si  holurile de acces din mozaic prezinta zone extinse de degradare( pardoseala umflata 
sau cu imbinari imperfecte, zone In care stratul suport este afectat sau stratul de uzura este uzat 
excesiv, mai ales in zona cailor de acces, unde acesta nu mai este plan; holurile prezinta zone unde 
pardoselile din mozaic sunt uzate excesiv si zone unde mozaicul s-a desprins de startul suport.) Se 
impun lucrari de reparatii capitale la nivelul podelelor. 
Cladirea nu dispune de instalatii de apa si canalizare iar incalzirea este cu sobe; instalatirle electrice sunt 
necorespunzatoare. Nu sunt indeplinite cerintele normativelor privind instalatiile sanitare interioare si 
cele de curgere ape uzate sau degajarea apelor pluviale. Se observa existenta infiltratiilor de apa 
provenite din ploi la trotuare si mici tasari locale ale acestora. Grupurile sanitare exterioare existente nu 
respecta numarul minim necesar de grupuri sanitare si, nu exista grupuri sanitare corespunzatoare in 
cladire. In concluzie nu se respecta normativele privind proiectarea si executia instalatiilor sanitare. In 
aceiasi situatie se afla si instalatia electrica, cu deficiente majore In functionare.  
Gradinita va fi dimensionata pentru patru grupe de copii si va avea urmatoarele utilitati: 

- alimentare cu apa - mt forat; 
- incalzire cu centrala termica cu functionare pe combustibil solid; 
- energie electrica prin bransarnent la reteaua de joasa tensiune din zona; 
- grupuri sanitare In interior cu evacuarea apelor uzate la 0 statie de epurare 
- prefabricata; 

 



Conform temei de proiectare, lucrarile care fac obiectul prezentului proiect sunt urmatoarele: 
- consolidare structura de rezistenta; 
- refacere tencuieli; 
- termoizolare fatade; 
- tnlocuire pardoseli; 
- refacere finisaje interioare; 
- refacere finisaje exterioare; 
- refacere acoperis si invelitoare; 
- termoizolare pod; 
- inlocuire tamplarii: 
- refacere trotuare in jurul cladirii. 
- refacerea instalatiilor electrice interioare; 

 
Ca urmare a faptului ca nu s-au mai efectuat recent lucrari de reparatii si intretinere capitale, se 
constata deqradari semnificative ale finisajelor interioare si exterioare, ale invelitorii, etc.Urmare a 
acestei stari de fapt sunt necesare lucrari de reabilitare atat din punct de vedere arhitectural 
(refacerea finisajelor exterioare), cat si constructive (schimbarea/refacerea invelitorii actuale). 
In decursul existentei constructiei nu s-au inregistrat avarii provocate de explozii, incendii, tasari, 
coroziune sau alte accidente tehnice.Amenajarea unui adapost in cadrul constructiei nu este 
posibila, cladirea neavand subsol. 
 
Date tehnice ale investitiei: 

Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizari 

lucrerilor de baza. 
 
INDICATORI SPATIALI 
Au existent 303,23mp 
Au propus 66,62mp 
total Au 369,85mp 
Ac existent 384,52mp 
Ac propus 85,08mp 
Total Ac 469,60mp 
 
Aria desfasurata construita 
Regim de Inaltime: 
Inatime la cornisa: 
Inaltime totala: ' 
Inaltime niveluri: 
 
DESCRIEREA FUNCTIONALA 

Adc = 469,60mp 

parter 
3,30 m 
6,20 m 
3,50 m 
 
Pentru asigurarea functionani gradinitei si conform temei de proiectare se propune 

REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA TERMICA SI 
AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD GIURGIU”. 

 
 
 
 

 

 

 



SECȚIUNEA A II-A 

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI 

(EXECUȚIE) 

2.1. Obiectul contractului de achiziție publică de lucrări și valoarea estimativă a acestuia 

Contractul de achiziție publică de lucrări va avea ca obiect  execuția lucrarilor la obiectivul 

de investiţii: “REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA 

TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, 

JUD GIURGIU”, conform prevederilor H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, cu modificarile și completarile ulterioare (fara ca actele normative enumerate sa 

fie limitative). 

Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de: 1.397.930 lei fara TVA, 

repartizați astfel: 

Linia bugetară Serviciu Valoare estimativă (lei) 

2 
Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 

150.950 

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază 1.217.110 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier 
29.890 

 

Valoarea estimativa a contractului de achiziție publica de lucrari a fost preluata din Devizul 

general întormit la faza Documentație de avizare a lucrarilor de intervenții. 

 

2.2. Componenta „execuție” a contractului de contractului de achiziție publică de lucrări ( 

2.2.1. Descrirerea obligațiilor executantului în privința lucrărilor care urmează a fi realizate 

Lucrarile care fac obiectul prezentului contract sunt cele descrise in documentația de avizare a 

lucrarilor de intervenții, componenta a documentației de atribuire. Acestea vor fi detaliate în proiectul 

tehnic de execuție realizat tot in baza acestui contract de achiziție publica, respectând soluția propusa in 

Memoriul Tehnic . 

2.2.1.1. Începerea lucrărilor 

Executarea lucrarilor va incepe in termen de maximum  .......... zile de la data emiterii ordinului de 

incepere a lucrarilor (conform perioadei de mobilizare declarat in oferta) 

Executantul trebuie sa notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat in Construcţii data începerii 

efective a lucrarilor. 

Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de execuţie şi sa fie terminate la data 

stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de execuţie, se considera date contractuale. 

Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de execuţie 

de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de execuţie. În cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, 

desfaşurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de execuţie a lucrarilor, la cererea achizitorului, 

executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. 

Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. În cazul în 

care executantul intârzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu işi indeplineşte indatoririle 

prevazute, achizitorul este indreptaţit sa-i fixeze executantului un termen pâna la care activitatea sa intre in 

normal şi sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 



Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfaşurarea execuţiei lucrarilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Parţile contractante au obligaţia de a notifica, in 

scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume 

responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, daca este cazul, 

alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 

ateliere, depozite şi oriunde işi desfaşoara activitaţile legate de indeplinirea obligaţiilor asumate prin 

contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

2.2.1.2. Execuția lucrărilor 

Executantul va realiza urmatoarele:  

1. va executa şi finaliza lucrările şi va remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, in 

concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, respectând cu strictețe prevederile Caietelor de 

sarcini de execuție, ofertei tehnice și financiare 

2. va supraveghea lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte 

obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, in măsura in care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută in contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract 

3. va răspunde pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, 

precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor 

legii privind calitatea in construcţii 

4. va ține un exemplar din documentaţia predată de către achizitor in vederea consultării de către Inspecţia 

de Stat in Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora 

5. va pune la dispoziţia achizitorului, în termen de 2 zile de la solicitare și, obligatoriu, odată cu 

prezentarea situațiilor de plată, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, in situaţiile 

convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul 

trebuie să le intocmească sau care sunt cerute de achizitor 

6. va asigura calitatea materialelor prevăzută in documentaţia de execuţie; verificările şi testările 

materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a 

recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract 

7. va asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea 

lucrărilor; costul probelor şi incercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului; 

probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in 

operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ 

sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului; în caz contrar, achizitorul va 

suporta aceste cheltuieli 

8. nu va acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului; executantul are obligaţia de a 

notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi 

măsurate; executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi 

de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul; în cazul in care se constată că lucrările sunt 

de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile 

privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar in caz contrar, de către executant. 

9. va respecta şi executa dispoziţiile achizitorului in orice problemă, menţionată sau nu in contract, referitoare 

la lucrare; în cazul in care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau 

inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, in scris, fără ca obiecţiile respective să il absolve de 

obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului in care acestea contravin prevederilor legale; 

în cazul in care respectarea şi executarea dispoziţiilor menționate anterior determină dificultăţi in execuţie 

care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului 

10. va răspunde de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor 



echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare indeplinirii responsabilităţii 

respective; in cazul in care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare in poziţia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 

cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei in care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, 

de către proiectant; pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi 

păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor 

11. pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: i) de a lua 

toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi 

de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea 

nu sunt finalizate şi ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol 

pentru respectivele persoane 

ii) de a procura şi de a intreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

ingradire, alarma şi paza, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 

catre alte autoritaţi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor 

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi in afara 

şantierului şi pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietaţilor publice sau 

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

iv) de a asigura siguranța circulației locuitorilor din zona, inclusiv deszapezirea in perioada de 

iarna pe strazile și drumurile comunale menționate in procesul verbal de predare a amplasamentului, 

chiar daca lucrarile sunt sistate 

12. va raspunde pentru menţinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor 

care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pâna la data semnarii 

procesului-verbal de recepţie a lucrarii 

13. pe parcursul execuţiei lucrarilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, in masura 

permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) caile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi cailor publice sau private care 

deservesc proprietaţile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane 

14. va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor in justiţie, daunelor-interese, 

costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legatura cu obligaţiile 

contractului pentru care responsabilitatea revine executantului 

15. va utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a 

preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractanţii 

sai; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza incarcaturile, in aşa 

fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incât 

sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective 

16. în cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau 

care se afla pe traseul şantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 

altora asemenea, executantul are obligaţia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamaţiilor 

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri 

17. va raspunde şi va plati consolidarea, modificarea sau imbunataţirea, in scopul facilitarii transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care 

comunica cu sau care se afla pe traseul şantierului 

18. pe parcursul execuţiei lucrarii, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale 

iii) de a aduna şi indeparta de pe şantier darâmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 



care nu mai sunt necesare. 

19. va reţine pe şantier, pâna la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, 

instalaţii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligaţiilor sale în perioada de 

garanţie 

20. va raspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la recepţia lucrarii 

(Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completarile 

ulterioare) şi, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenţa a construcţiei, pentru viciile 

structurii de rezistenţa, ca urmare a nerespectarii proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei 

lucrarii 

21. va despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamaţii şi acţiuni in justiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu execuţia lucrarilor sau incorporate in acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura aferente, cu excepţia situaţiei in care o 

astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre 

achizitor 

22. va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de catre reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, 

detalii referitoare la masurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea 

lucrarilor; nu va fi admisa nicio modificare a acestor masuri sau metode fara ca acest lucru sa fie supus 

in prealabil aprobarii achizitorului; 

23. va asigura condiţii corespunzatoare desfaşurarii activitaţii atât pentru personalul propriu cât şi pentru 

personalul autoritaţilor publice 

24. va fi responsabil pentru propriile activitaţi de execuţie pe şantier şi va coordona şi activitaţile 

subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate in cerinţele achizitorului (daca exista) 

25. va notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 5 zile inainte de data previzionata de acesta cu 

privire la cantitaţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier 

26. va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, primirea, descarcarea, 

depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrarilor; executantul nu va 

pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi 

cheltuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor 

27. va raspunde de propriile utilaje destinate executarii lucrarilor 

28. va inştiinţa achizitorul ori de câte ori intenţioneaza sa retraga de pe şantier un utilaj (pentru 

vehiculele care transporta bunuri sau personal al executantului in afara şantierului, nu este necesara 

inştiinţarea achizitorului) 

29. va transmite reprezentantului achizitorului, urmatoarele probe de materiale şi informaţii relevante 

pentru a fi analizate in conformitate cu prevederile contractului: 

a) probe standard prelevate de la producator şi probe specificate in contract, toate pe 

cheltuiala executantului; şi 

b) probe suplimentare indicate de catre reprezentantul achizitorului 

c) toate certificarile materialelor şi proceselor in conformitate cu cerinţele autoritaţilor 

competente 

d) fiecare proba va fi etichetata, cu menţiunea originii şi locului de prevelare 

30. va intocmi toate documentele de şantier pentru operaţiunile zilnice, intr-un format stabilit de catre 

achizitor; aceste documente vor fi pastrate pe şantier, iar executantul va inregistra zilnic minim 

urmatoarele informaţii: 

- condiţiile atmosferice, intreruperea lucrarilor datorita condiţiilor meteorologice nefavorabile, 

programul de lucru, numarul şi calificarea personalului ce lucreaza pe şantier, 

materialele aprovizionate, materialele incorporate in lucrari, utilajele defecte, testele 



efectuate, eşantioanele trimise, evenimentele neprevazute, precum şi dispoziţiile verbale 

date executantului 

- obstacolele şi alte dificultaţi intâmpinate de executant in execuţia lucrarilor, pe 

parcursul perioadei de raportare 

31. documentele de şantier prevazute la aliniatul precedent vor conţine in ataşament inscrisuri 
detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe şantier şi utilizate pentru calculul plaţilor 
catre executant, cum ar fi lucrarile terminate, cantitaţile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a 
fi incorporate in lucrari; înscrisurile din documentele de şantier sunt semnate de catre executant la 
momentul înregistrarii şi contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, in maximum 3 
zile de la data înregistrarii; in cazul in care exista dezacorduri asupra unei înregistrari, executantul are 
obligaţia de a comunica in scris, reprezentantului achizitorului, in termen de 2 zile de la data la care s-a 
efectuat inregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse intr-o anexa. În cazul in care executantul nu 
completeaza documentele timp de 10 zile consecutiv, reprezentantul achizitorului, are drept de acces şi 
de verificare a tuturor elementele/documentelor necesare determinarii lucrarilor efectuate de executant 

32. va intocmirii rapoartelor lunare de progres; rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei lucrarilor 

(denumite – rapoarte de progres) vor fi elaborate de catre executant şi transmise 

reprezentantului/reprezentanţilor achizitorului in 2 exemplare; p rimul raport va acoperi perioada pâna la 

sfârşitul primei luni calendaristice consecutive datei de incepere a lucrarilor; restul rapoartelor vor fi 

prezentate lunar, in termen de maximum 3 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport; raportarea 

va continua pâna la terminarea de catre executant a tuturor lucrarilor ramase la data de terminare 

specificata in procesul verbal de recepţie la terminarea lucrarilor; fiecare raport va include minim 

urmatoarele informaţii: 

a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei inregistrate, incluzând fiecare etapa de lucrarilor, 

stadiu de fabricaţie, livrari pe şantier, construcţie, montaj, testare, punerea in funcţiune şi efectuarea 

probelor 

b) fotografii care sa reprezinte stadiul şi evoluţia lucrarilor pe şantier 

c) pentru producerea fiecarui subansamblu principal al echipamentelor şi pentru materiale, se 

vor prezenta: numele producatorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele 

realizate pentru: inceperea asamblarii, inspecţiile facute de executant, testele, transportul şi sosirea pe 

şantier 

d) lista modificarilor, a înştiinţarilor transmise intre parţi 

e) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente 

neprevazute şi activitaţi in legatura cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi 

f) comparaţii intre evoluţia reala a lucrarilor şi cea planificata, prezentând detalii referitoare la orice 

evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor contractului şi 

masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intârzierilor 

g) o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrarilor specificând estimarea, de 

catre executant, a tuturor solicitarilor de plata ulterioare raportului 

33. in cazul in care in care executantul nu transmite rapoartele privind evoluţia lucrarilor la termenul stabilit 

in contract, nu le va prezenta in forma indicata, sau nu va remite reprezentantului achizitorului un raport 

complet şi corespunzator privind stadiul lucrarilor, acesta va suporta o sancţiune de 0,1% din valoarea 

contractului incepând cu data la care documentele corespunzatoare ar fi trebuit transmise şi pâna la data la 

care raportul privind stadiul lucrarilor, transmis achizitorului, este considerat corespunzator 

34. va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea lucrarilor conform 

prevederilor din cerinţele achizitorului 

35. va suporta toate cheltuielile şi taxele pentru caile de acces cu destinaţie speciala şi/sau temporara 

care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier; va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, 

orice alte facilitaţi suplimentare din afara şantierului, care ii pot fi necesare la execuţia lucrarilor care fac 

obiectul prezentului contract 



36. va asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea 

autoritaţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri 

37. va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza incarcaturile, in aşa fel incât traficul suplimentar 

ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incât sa nu produca 

deteriorari sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

2.3.1.2. Întârzierea și sistarea lucrărilor 

În cazul in care volumul sau natura lucrarilor neprevazute, condiţiile climaterice excepţional de 

nefavorabile sau oricare alt motiv de intârziere care nu se datoreaza executantului şi nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta, indreptaţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de 

execuţie a lucrarilor sau a oricarei parţi a acestora, atunci, prin consultare, parţile vor stabili: 

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

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 

Executantul are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul execuţiei daca achizitorul nu 

plateşte in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut in contract; in acest caz va notifica, 

in scris acest fapt achizitorului. 

2.3.2. Finalizarea și recepția lucrărilor 

Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen 

stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la 

data inceperii lucrarilor. 

La finalizarea lucrarilor, executantul are obligaţia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt 

indeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

Pe baza situaţiilor de lucrari executate confirmate şi a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va 

aprecia daca sunt intrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul in care se constata ca 

sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere 

şi finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o noua solicitare a executantului, 

achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementarile in vigoare. În funcţie de 

constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

Recepţia se poate face şi pentru parţi ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

 

SECȚIUNEA A III-A 

DURATA CONTRACTULUI DE LUCRARI 

Contractul va intra in vigoare dupa consituirea garanției de buna execuție, in termen de 

maximum 5 zile de la data semnarii lui și va produce efecte numai dupa emiterea unui ordin de incepere 

a contractului. Informațiile privind constituirea, cuantumul și restituirea garanției de buna execuție sunt 

prezentate in modelul de contract, parte a documentației de atribuire. 



Contractul de servicii va produce efecte până la recepția finală a obiectivului, respectiv la 

finalizarea perioadei de garanție acordată lucrărilor. Perioada de garanție se va calcula ca minimum 36 

de luni de la finalizarea recepției la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții. 

Durata de execuție a contractului este de 12  luni, adică de la ........  până la  ...........  și cuprinde: 

a) perioada de execuție a lucrărilor de 12 luni, începând cu ziua următoare emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor și până la transmiterea de către executant a notificării privind finalizarea lucrărilor 

 

 

SECȚIUNEA A IV-A 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

Principalele caracteristici ale obiectivului de investiției sunt prezentate în documentația tehnica a 

lucrărilor  realizată de societatea S.C. CONSITRANS S.R.L.. ., componentă a documentației de atribuire. 

SECȚIUNEA A V-A 

METODOLOGIA DE REALIZARE A PROPUNERII TEHNICE 

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze corespondența cu specificaţiile din prezentul caiet de 

sarcini, fișa de date a achiziţiei și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. În situaţia in care oferta nu 

satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini, aceasta va fi declarată neconformă, potrivit art. 

137 alin. 3 lit.a) din H.G. nr.395/2016 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

privind achiziţiile publice. 
 
Pentru executie lucrarilor propunerea tehnica va contine :  
1. Organizarea Lucrarilor 
a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:  
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in 
cauza prin elaborarea unei planse care sa prezinte, in special,urmatoarele, daca exist ape amplasament 
si este cazul: 
1. Limitele instalatiilor  
2. Cladiri 
3. Zone de depozitare  
4. Accese in santier  
5. Lucrari temporare 
Plansa va include dimensiuni si etichete.  
b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul) 
Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile 
propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau 
diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor 
lucrarilor existente. 
2. Resurse (personal si instalatii/echipamente). 
3. Metodologia pentru realizarea lucrarii - Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru 
realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore 
ale Lucrarilor. 



4. Program - Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe 
care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in 
special, urmatoarele: 
a. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 
b. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 
c. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. 
d. Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 
e. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru 
inaintarea acestora. 
f. Etape esentiale. 
5. Listele cu cantitatile de lucrari, fisele tehnice si formularele completate conform caietului de sarcini, 
inclusiv pentru organizarea de santier.  
6. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport; 
7. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.  
8. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea 
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in 
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente. 
9. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de 
indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.  
10. Justificarea termenului de executie al lucrailor pe zile si categorii de lucrari, la nivelul operatiilor 
(articolelor de deviz), graficul de îndeplinire a contractului va surprinde executia lucrarilor, urmând sa fie 
întocmit pe categorii de activitati, identificate la nivelul fiecarui obiect în parte, în succesiunea logica de 
realizare a acestora si în corelare cu legislatia în vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor 
de îndeplinire si a datelor de începere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a 
interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice. 
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de 
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe 
site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi 
prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.  
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se 
pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.  
Atentie! : Nu se accepta modificarea solutiilor tehnice prezentate in memoriul tehnic. 
 
Nota: Nerespectarea cerintelor privind modul de prezentare a ofertei tehnice si nerespectarea cerintelor 
documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor atrage dupa sine declararea ofertei ca neconforma. 
 
Conform art. 51 din Legea nr. 98/2016, ofertantul trebuie sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea 
acesteia a tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite 
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin 
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, obligatii care trebuie respectate pe 
parcursul executarii contractului de achizitie publica. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in 
acest sens. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare si se refera la mediul se pot 
obtine de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/legislatie, iar 
despre conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, de la Inspectia Muncii sau 
de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie 
va fi prezentat in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Subcontractantii propusi trebuie sa 
respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca (cf. art. 55 
alin. 2 din Legea nr. 98/2016). 
 
Nu este permisa completarea propunerii tehnice. Orice completare va conduce la descalificarea ofertei. 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie


SECȚIUNEA A VI-A 

PROPUNEREA FINANCIARĂ 

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totala a Propunerii Financiare, in conformitate cu 
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. 
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica 
extinsa, bazata pe un certificate calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in 
conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încarcate într -o sectiune dedicata a 
portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii 
financiare. 
Propunerea financiara va fi încarcata în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic 
numai de catre operatorii economici înregistrati. 
Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. 
Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt: 
a) Formularul „Propunerea Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a 
Documentatiei de Atribuire 
b) Declaratia ofertantului (Anexa la Formular), in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 
„Formulare” a Documentatiei de Atribuire 
c) Anexa la oferta (Anexa la Formular) semnata si stampilata de reprezentatul legal al Ofertantului unic. 
In cazul unei Asocieri, Anexa va fi semnata in cadrul aceluiasi exemplar de reprezentatul legal al fiecarui 
ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie). 
d) Listele de cantitati cuprinse in documentatia tehnica, completate conform instructiunilor. 
Propunerea financiara va contine, pe lânga formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate 
de asociati, subcontractanti. 
Propunerea financiara va fi prezentata conform formularului de oferta 
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul 
unei legi, toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de 
profit. Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si 
centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti.(daca este cazul). 
 
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine formularele 
prevazute de HG 907/2016 
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte 
- extrase de resurse; 
- lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 
- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (daca este cazul). 
Nota 1: Ofertantii trebuie sa stabileasca preturi separate pentru fiecare articol din Listele de Cantitati si 
trebuie sa urmeze instructiunile cu Fisa de date. 
Nota 2: Preturile si tarifele incluse in coloana Pret Unitar din Listele de Cantitati vor reprezenta costul total 
al lucrarilor descrise in cadrul 
articolelor, incluzand toate costurile si cheltuielile necesare in si pentru construirea lucrarilor descrise 
impreuna cu orice alte lucrari temporare si instalatii ce ar putea fi necesare, precum si toate riscurile 
generale, responsabilitatile si obligatiile stabilite sau incluse in documentatia care sta la baza elaborarii 
ofertei. Profitul, costurile de organizare si plata pentru toate obligatiile vor fi distribuite in mod egal pentru 
toate preturile unitare. Tarifele si preturile unitare trebuie introduse pentru fiecare articol din Listele de 
Cantitati. 
Nota 3: In Listele de Cantitati, tarifele si preturile trebuie introduse in coloanele corespunzatoare. TOATE 
TARIFELE SI PRETURILE TREBUIE SA FIE OFERTATE IN LEI CU MAXIM DOUA ZECIMALE. Atunci 
cand pentru un articol din Listele de Cantitati nu este indicat un pret, se va considera ca acest pret este 
inclus in celelalte preturi unitare din Contract. 



Nota 4: Atunci când un articol caruia îi corespunde acelasi cod, denumire si descriere de pret se 
regaseste în mai multe Liste de Cantitati, pretul unitar ofertat pentru acesta, de regula, va fi acelasi în 
toate Listele de Cantitati. In caz contrar, ofertantul va trebui sa prezinte justificari in cadrul ofertei sau la 
solicitarea Comisiei de evaluare. 
Nota 5: Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
îndeplinirea contractului de achizitie publica, precum si sa nu se afle în situatia prevazuta la art. 210 din 
Legea 98/2016. 
Nota 6: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii Financiare, Autoritatea Contractanta 
solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format 
electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat. 
Nota 7: Erorile aritmetice si/sau viciile de forma vor fi corectate de catre Beneficiar conform prevederilor 
legale, numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori/vicii, 
oferta sa va fi declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezinta aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul 
principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, 
implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informatiilor 
care sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt prevazute în legislatia aplicabila, 
documentatia de atribuire, si/sau în alte documente prezentate de ofertant. Viciile de forma reprezinta 
acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/ completare este sustinuta in mod 
neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de 
ofertant sau a caror corectare/ completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de 
a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire. 
Nota 8: În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut în raport cu lucrarile care 
constituie obiectul contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta are 
obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu privire la pretul sau costul 
propus. 
Nota 9: În situatia în care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt aparent 
neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, utilizându-se ca referinta în acest sens informatii 
cum ar fi buletine statistice, sau cotatii ale burselor de marfuri, comisia de evaluare va solicita ofertantului 
care a depus oferta în cauza explicatii cu privire la posibilitatea îndeplinirii contractului în conditiile de 
calitate impuse prin documentatia de atribuire. 
Nota 10: Explicatiile aduse de ofertant vor fi însotite de dovezi concludente privind elementele prevazute 
la art. 210 alin. (2) din Lege,precum si, dupa caz, documente privind preturile ce pot fi obtinute de la 
furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate în 
cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performantele si costurile 
implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 
Nota 11: În cazul în care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele 
solicitate sau acestea nu justifica în mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor 
propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.  
Nota 12: Autoritatea Contractanta va aplica criteriul de atribuire doar pentru ofertele declarate admisibile, 
respectiv acele oferte care nu au fost respinse de comisia de evaluare in urma verificarii si evaluarii 
potrivit art. 132 si art. 133 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de 36 de luni 

SECȚIUNEA A VII-A 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au 

obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. 



Vor fi acceptate numai ofertele depuse online In SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-
licitatie.ro  

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedure de 
atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace 
electronice. 

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu 
semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului. Se va depune 
formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de 
modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care 
acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Avand In vedere 
prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice in cuprinsul acesteia care informatii 
din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate 
de un drept de proprietate intelectuala. Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de 
ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice 
(SEAP), conform Legii nr.98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online In SEAP. Adresa la care 
se depune oferta este www.e-licitatie.ro  

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedure de 
atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace 
electronice. 

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu 
semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului. Se va depune 
formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de 
modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care 
acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Avand In vedere 
prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta in 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice in cuprinsul acesteia care informatii 
din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate 
de un drept de proprietate intelectuala. 
Nu se permite completarea ofertelor tehnice si financiare, orice completare va consuce la declararea 
ofertei ca fiind neconforma. 
 

Alte informații 

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa 
urmatoarele reguli: 

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa 
aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura 
electronica). 

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta 
documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP Ia Sectiunea "Intrebari" din cadrul 
proceduril de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in 
SEAP la Sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare simplificat. 
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor 
inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. 
nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante 
prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 modificata prin OUG 107/2017, precum si avand in vedere 
prevederile art. 103, alin (2) din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia 
de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice 
disponibile in SEAP (Sectiunea Intrebari"). 

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a 
achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor 
tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. 



In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va 
comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti 
faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 
13 —a din Legea nr. 98/2016. 
In urma finalizarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite o comunicare cu privire la respingerea si 
motivele respingerii sau declararea ofertei castigatoare. 

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate 
pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediuf SEAP (Sectiunea "intrebari"), in format electronic, 
semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. 
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari. 
 

Pentru completarea DUAE se va accesa link-ul http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter . 
 
Nota 
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul lac cu preturi egale: 
• Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de 
natura tehnica sau alte avantaje care rezultate din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii 
economici 
• In vederea departajairii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea in SEAP a unor 
noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice) 

SECȚIUNEA A VIII-A 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Oferta câștigãtoare va fi desemnatã pe baza criteriului: preţul cel mal scăzut, conform art. 187 

alin. (3) lit. a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

SECȚIUNEA A IX - A 

INFORMAȚII PRIVIND DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ 

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta 

competentă și vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: în 

conformitate cu Legea nr. 101/2016 

Legislaţia aplicabilă 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare 

- H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter


- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

- Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

constructi, cu modificarile si completarile ulterioare 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și Continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu 

modificarile si comletariile ulterioare; 

- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii,republicata, cu modificările 

şi completările ulterioare 

- Hotararea de Guvern nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie 

- Hotararea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările și completările ulterioare; 

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

domeniului achizitiilor publice; 

- HOTĂRÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin HG nr. 394/2016, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate 

prin HG nr. 395/2016 

- Standarde nationale si reglementari tehnice In domeniu. 

Întocmit, 

Responsabil Achizitii Publice 

 



ANEXA 4 LA HCL NR._____/____________ 

 
 

Operator economic 

…………………………. 

(numele/adresa/CUI)                                                                                        

FORMULAR  

 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE  

pentru semnatarii ofertei 

 

 

 Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate ……(tipul 

actului) seria ……..nr………………, emis de ………………. la data de …………………, avand CNP 

……………………………, în calitate de …………………(funcţia), reprezentant legal al 

…………………….(denumirea ofertantului), conform …………………(se menţionează documentul 

legal prin care a fost numit reprezentant legal), împuternicesc persoanele de mai jos să semneze 

documentele ofertei privind procedura de atribuire a contractului: ................................................(se 

insereaza denumirea procedurii). 

 Domnul/Doamna ………………(numele şi prenumele), act de identitate ……………(tipul 

actului) seria ……..nr………………, emis de ………………. la data de …………………, 

avand CNP……………………… . 

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

(se înscriu toate  persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei) 

 

 

 

Ofertant, 

.............................................. (numele operatorului economic) 

 

.................................................... (numele reprezentantului legal 

(stampila şi semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota : Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE (model) 

Nr. _______________/___/___/_______ 

 

 La contractul de achiziţie publică nr. ____________________/___/___/______ încheiat între 

______________________________________________________________________________ 

şi 

______________________________________________________________________________ 

 

privind furnizarea/prestarea/execuţia ________________________________________________ 

 

la “__________________________________________________________________________”. 

(DENUMIRE CONTRACT) 

1. Părţi contractante: 

 

 Acest contract este încheiat între  

S.C. _____________________________________________________________________ cu sediul în 

_______________________________________________________________________ 

(ADRESA, TEL., FAX),  

reprezentată prin ________________________________________________________________ Director 

General şi ______________________________________________________________ Director Economic,  

denumită în cele ce urmează contractant general şi 

S.C. _____________________________________________________________________ cu sediul în 

_______________________________________________________________________, 

(ADRESA, TEL., FAX) 

reprezentată prin ________________________________________________________________ Director 

General şi ______________________________________________________________ Director Economic, 

denumită în cele ce urmează subcontractant. 

2. Obiectul contractului: 

 

Art.1. ___________________________________________________________________________  

(LUCRĂRI, PRODUSE, SERVICII) 



ce fac obiectul prezentului contract sunt_______________________________________________ de: 

- ____________________ 

- ____________________. 

 

Art.2. Valoarea  _________________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 

                                      (LUCRĂRI, PRODUSE, SERVICII) 

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:      

- lunar, în termen de _______________________ (zile) de la primirea de către contractantul general                                                                                                                             

a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ____________________________________  

                 (LUCRĂRII, PRODUSELOR, SERVICIILOR) 

executate în perioada respectivă. 

 

- plata ____________________________________ se va face în limita asigurării finanţării ______ 

                      (LUCRĂRILOR, PRODUSELOR, SERVICIILOR) 

 

______________________________________________________________________________ 

(LUCRĂRILOR, PRODUSELOR, SERVICIILOR) 

 

de către beneficiarul ______________________________________________________________ 

                                                                  (DENUMIRE AUTORITARE CONTRACTANTĂ) 

 

Art.4. Durata de execuţie a ______________________________________ este în conformitate cu  

                                                                       (LUCRĂRILOR, PRODUSELOR, SERVICIILOR) 

 

contractul, eşalonată conform graficului anexă la contract. 

 

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de _________ luni şi începe de la data semnării procesului verbal 

încheiat la terminarea _______________________________________________. 

                                                                                             (LUCRĂRILOR, PRODUSELOR, SERVICIILOR) 

 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale. 

 

3. Alte dispozitii: 



 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ____________________________________ 

                                                                                                                           (LUCRĂRILOR, PRODUSELOR, 

SERVICIILOR) 

 

şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa 

beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ____________% pe zi întârziere din valoarea 

______________________________________________________ nerealizată la termen. 

                                                  (LUCRĂRILOR, PRODUSELOR, SERVICIILOR) 

 

 Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităţi de 

_____ % pe zi întârziere la suma datorată. 

 

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul le are faţă de investitor conform contractului  

__________________________________ ___________________________________________. 

(DENUMIRE CONTRACT) 

 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor 

soluţiona pe cale legală. 

 

 

 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

______________________     _________________________ 

  (CONTRACTANT GENERAL)                                      (SUBCONTRACTANT)   

 

 

 

 

 

 

 



*Notă : Clauzele acestui acord sunt obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 

 
 

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale                                     

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

(denumirea)      

 

 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului  

referitor la capacitatea tehnica si/sau profesionala 

 

Către:  ............. 

Adresa: ............ 

 

 

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

(denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ……………………………….., 

pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica si/sau profesionala. 

 

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

ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si 

irevocabil, autorității contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate 

şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între 

ofertant şi autoritatea contractantă. 

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

contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in 

mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile 

asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între 

ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.  

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

............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa 

cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

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

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

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

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

în propunerea financiara. 

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

din HG nr. 395/2016 si ale art. 182 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a 



solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind 

capacitatea tehnica acordat ............................................................ (denumirea ofertantului). 

 

Data completării,       

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

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

        

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

 

 

 

 

Nota 1: Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezenta documentele transmise acestuia de tertul/tertii 

sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajamentul ferm. 

 

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

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

o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, 

 cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

ACORD DE ASOCIERE 

Nr.________din_______________ 

 

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

...................................................................................................................... (se insereaza denumirea 

procedurii) 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 54 (2) din Legea. nr. 98/2016.  

 

Art. 1 - Părţile acordului  

1.1 Prezentul acord se încheie între :  

S.C...................................................,  cu  sediul  în  .............................,str……………..  .nr...................,  

telefon  .....................  fax  .........................,înmatriculata  la  Registrul  Comertului  din ..................sub  

nr....................,cod  unic  de înregistrare.........................., cont  ............................................deschis  

la.....................................  reprezentata  de ...............................având functia de.......................................... 

. în calitate de ASOCIAT (lider de asociere). 

SI 

S.C.....................................,  cu  sediul  în  ..................................,str.  ................................, 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comertului din 

.............. sub  nr.............,cod  unic  de  înregistrare...................................., cont  

........................................deschis la ......................................  reprezentata  de 

............................................având  functia de.....................................   în  calitate  de ASOCIAT  

SI 

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

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

 

Art. 2 – Obiectul acordului  

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ............................................ ;  

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

câştigătoare.  

                 

2.2 Cota de implicare in executarea viitorului contract de achiziţie publică, stabilita de comun acord 

intre parti, este : 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

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

va efectua proporţional cu cota de implicare a fiecărui asociat. 

 

Art. 3 -  Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

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

asocierii ca fiind câştigătoarea contractului).  

 

Art. 4 - Condiţiile de administrare şi conducere a asocierii 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea 

acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  



4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea 

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

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a contractului). 

4.3. Partile  vor  răspunde  solidar  si  individual  in  fata  beneficiarului  in  ceea  ce  priveşte  obligaţiile 

si responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu viitorul contract. 

4.5. Asociaţii au convenit sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe parcursul executarii viitorului 

contract, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o va 

cere, compensand eforturile depuse in sensul respectarii cotelor de implicare stabilite initial. 

4.6. Nici una dintre parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze 

sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obținerea 

consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte parti implicate in acord cat si a beneficiarului.  

Art. 5 - Încetarea acordului de asociere  

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la Art. 2 din acord; 

- alte cauze prevăzute de lege. 

 

Art. 6 – Comunicări  

6.1 De comun acord, asociaţii pot stabili modalităţile de comunicare intrei ei. 

 

Art. 7 - Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor incerca a fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz de 

nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze____________________________________________ 

 

Prezentul acord a fost încheiat astazi ____________ într-un număr de exemplare, egal cu 

numarul partilor, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

Liderul asociatiei: 

_____________________ 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2,...... 

___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Notă : Clauzele acestui acord sunt obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 



 

 

 

 

 

Operator economic 

…………………………. 

(numele/adresa/CUI)                                                                                        

FORMULAR  
 

 

 

DECLARAŢIE  

privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca 

 

 

Subsemnatul/a, ................................................., in calitate de reprezentant legal al 

………………………… (ofertant individual / ofertant asociat) la procedura de achizitie publica 

............................................... (se menţionează procedura), organizată de ......................................, in 

conformitate cu cerintele Art. 51 (2) din Legea 98/2016, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 

obligaţiile legale ce ne revin referitor la protectia mediului prin includerea in costuri a cheltuielilor 

privind indeplinirea acestor obligatii si referitor la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, conform 

legislatiei nationale in vigoare. 

In calitate de contractant ne vom asigura ca toate aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toti 

subcontractantii. 

 

    Data completării .....................(ziua, luna, anul). 

 

 

 

Operator economic, 

 

............................................. numele operatorului economic) 

 

..................................................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

FORMULAR 
 

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

(denumirea şi datele ofertantului) 

Nr .............. / ............................... 

 

 

 

SOLICITĂRI  DE  CLARIFICĂRI 

 

 Către, 

_________________________________ 

(denumire autoritate contractantă) 

 

 

 

Referitor la _______________________________ pentru atribuirea contractului de 

(tip procedură) 

achiziţie publică  __________________________________________ - COD CPSA/CPV 

________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 

 

1. ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

  2.____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

  3.____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la 

aspectele menţionate mai sus. 

 

 

Cu consideraţie,  

S.C………………………………………. 

       ……………………………………………. 

                  (adresa) 



 

……………………………………………. 

    (semnătura autorizată)  
 

 

 

 

 

 

Operator economic 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

                                       DECLARAŢIE PRIVIND OFERTA DEPUSĂ 

 

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria 

răspundere că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................... (se menţionează procedura), având 

ca obiect .................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), 

organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă elaborată  în conformitate 

cu prevederile din documentaţia de atribuire şi răspunsurile la clarificări postate în SEAP, ataşate anunţului/invitaţiei de 

participare; 

2. Subsemnatul declar că: 

 

    |_|  informaţiile cuprinse în propunerea tehnică sunt confidenţiale/ clasificate/protejate de un drept de proprietate 

intelectuală; 

    |_| informaţiile cuprinse în propunerea financiară considerate a fi confidenţiale/clasificate/ protejate de un drept de 

proprietate intelectuală, sunt următoarele: 

................................................; 

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

 

   (Se bifează opţiunea corespunzătoare şi se completează, daca este cazul, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din 

propunerea financiară sunt confidenţiale/ clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală) 

 

Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. 

Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările 

legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste 

informaţii sunt confidenţiale, clasificate, sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 



                                                     Operator economic, 

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

                                                  (semnătură autorizată) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către:  

___________________ 

 

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

________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în  

              (denumirea/numele ofertantului) 

documentaţia mai sus menţionată, să prestam si sa executăm  ____________________ pentru suma de 

_________________ lei, 

                                                                               (denumirea lucrării)                    (suma în litere si în cifre)                                     

reprezentând ____________ euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

______________ lei. 

 (suma în litere şi în cifre)                                                                                        (suma în litere si în 

cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem proiecarea si 

lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminam lucrările în 

conformitate cu graficul de execuţie anexat în ________________________________________ 

   (PERIOADA ÎN LITERE ŞI ÎN CIFRE) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de______ de zile, respectiv până la data 

de ____ /____ /________ (ZIUA/LUNA/ANUL) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia 

de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

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

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

 | | nu depunem ofertă alternativă. 

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

de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant 

între noi. 

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

Data ____ /____ /_______ 

         (ZIUA/LUNA/ANUL) 

 

Numele şi prenumele _____________________________________________________________, 

în calitate de ______________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi  

în numele:  

_________________________________________________________________________________  

(DENUMIREA/NUMELE OPERATORULUI ECONOMIC) 

 



 

OPERATOR ECONOMIC, 

    __________________________________ 

    (ŞTAMPILA ŞI SEMNĂTURA AUTORIZATĂ) 

 

 

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTA  

 

Valoarea maximă a serviciior prestate si a 

lucrărilor executate 

............................................................... lei din care : 

 

Valoarea maximă a a serviciior prestate si 

a lucrărilor executate de subcontractanti 

 

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

(% din preţul lucrarilor ofertat)  

 

Garanţia de bună execuţie va fi constituita 

sub formă 

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

( se specifică modul în care se constituie garanţia de 

bună execuţie care trebuie să fie în concordanţă cu 

datele din contract) 

 

Cuantumul garanţiei de bună execuţie 

 

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

(% din preţul total ofertat) 

 

Perioada de garantie de buna executie 

 

......................................... luni calendaristice 

 

Perioada de mobilizare 

 

......................................................zile calendaristice 

(durata de la data primirii ordinului de începere  a 

lucrărilor până la data începerii execuţiei) 

 

Termenul pentru emiterea ordinului de 

începere a lucrarilor 

 

.....................................................zile calendaristice 

(de la data semnării contractului)  

 

Penalizari pentru întarzieri la termene 

intermediare şi la termenul final de 

execuţie 

 

Conform contract 

(% din valoarea care trebuia să fie realizată) 

 

Limita maximă a penalizărilor 

 

Conform contract 



(% din preţul total ofertat) 

 

Limita minima a asigurărilor  

 

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

(% din preţul total ofertat) 

 

Perioada medie de remediere a defectelor

   

 

...........................................zile calendaristice 

 

Limita maximă a reţinerilor din situatiile 

de plata lunare (garanţii,  avansuri etc.) 

 

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

(% din situaţiile de plată  lunare)             

 

 

 

 

 

 

OFERTANT, 

__________________ 

(semnătura autorizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

1. Subsemnatul  ,  reprezentant  împuternicit al 

  ,  (denumirea/numele 

și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura, declar pe proprie 

răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în 

autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar 

că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură. 
 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă 

cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire 
 

 
 

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

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

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 
 

Operator economic, 
 

(semnatura autorizată 

DATA: 



 

 



 
 
UAT Daia 
Giurgiu 
Cod fiscal: 5123675 
Telefon / Fax: +40 246-244085/+40 246-244085 

ANEXA 2 LA HCL NR._____/____________ 

 

Se aproba, 

Reprezentant legal proiect 

Șerban Adrian Florin 

 

Strategie de contractare 

privind achizitia de lucrari pentru “REABILITARE/MODERNIZARE SI 

CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE 

CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, 

JUD GIURGIU” 

 

Date privind autoritatea contractanta  

1. Beneficiar: Comuna Daia, judetul Giugiu 

Adresa: Sat Plopșoru, Comuna Daia, Jud. Giurgiu  

Cod fiscal: 5123675 

Date de contact: Telefon / Fax: +40 246-244085/+40 246-244085 

Tip autoritate contractanta: Administratie publica 

Obiectul achizitiei 

2. Titlul proiectului: “REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, 
CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU 
DIN COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” 

3. Linia de finantare:  

- Programul National de Dezoltare Locala 

4. Categoria de lucrari:  Lucrări de modernizare de cladiri 
 

5. Cod de clasificare CPV: 45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri 
 

6. Perioada de executie: 12 de luni 

7. Obiectul contractului, care urmeaza a fi atribuit: 

Executie lucrari pentru “REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP 



 
 
UAT Daia 
Giurgiu 
Cod fiscal: 5123675 
Telefon / Fax: +40 246-244085/+40 246-244085 

SANITAR, CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. 
PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” 

 

 

Modalitatea de atribuire 

1. Determinare valorii estimate a contractului de lucrari: 

 

In conformitate cu: 

- Planul anual de achizitii; 

- Baza de pret a programului Doclib folosit de proiectant pentru elaborarea 

documentatiei tehnice si economice; 

- Valorile prevazute in devizul analitic estimativ pentru fiecare capitol in parte; 

- Buletinele tehnice de preturi in constructii; 

- Ofertele de pret ale diversilor furnizori de materiale, utilaje, 

 

Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de: 1.397.930 lei fara TVA. 

Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 150.950 lei fara TVA 
Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.031.540 fara TVA 
Cap .4.2. Montaj utilaj tehnologic: 13.240 lei fara TVA 
Cap 4.3. Utilaje, echipamente teh.si functionale cu montaj: 69.550 lei fara TVA 
Cap. 4.5 Dotari : 102.760 lei, fara TVA 
Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 29.890 lei 

faraTVA 

Estimarea valorii contractului se face conform Legii 98/2016 cu modificarile si completarile 
ulterioare, Capitolul I, sectiunea a-4-a - ”Domeniu de aplicare”, Paragraful 3 „Modul de calcul al 
valorii estimate a achizitiei” 

8. Procedura aplicata: 

Valoarea lucrarilor este 1.397.930  lei fara TVA. 

In conformitate cu reglementarile legale privind achizitiile publice: 

art 7 alin (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, s-a propus spre aprobare 

selectia procedurii de atribuire procedura simplificata intr-o singura etapa conform 

pragului valoric. 

Potrivit art. 113 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 

procedura simplificată atunci cand valoarea estimată a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 

pragul valoric de 24.977.096 lei pentru contractele de achizitie publică de lucrări. Potrivit art. 



 
 
UAT Daia 
Giurgiu 
Cod fiscal: 5123675 
Telefon / Fax: +40 246-244085/+40 246-244085 

113 alin. (4), lit. a din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă a decis desfasurarea 

procedurii simplificate – într-o singură etapă. 

Tinand cont de necesitatea si destinatia acestor lucrari achizitionate, dar si de valoarea lor 

cumulate care este de 1.397.930 lei, pentru care in conformitate cu pragurile de achizitie 

stabilite la art 7 din L98/2016, in corelatie cu prevederile art 17, alin 4, lit b din HG395/2016, se 

poate aplica procedura simplificata 

 

9. Impartirea pe loturi 

Autoritatea contractanta nu va utiliza impartirea pe loturi. 

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice art. 141 alin.(1). Autoritatea contractanta 

are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achizitie publica si a 

acodrurilor-cadru si, in acest caz, de a stabili dimensiunea si obiectul loturilor, cu conditia 

includerii acestor informatii in documentele achizitiei.” 

In consecinta, legislatia in vigoare in material achiziilor publice prevede dreptul autoritatii 

contractante si nu obligatia acesteia de a defalca pe mai multe loturi achizitia publica. Decizia 

de formare a unui singur lot in sine este prerogative autoritatii contractante in virtutea nevoilor 

sale, cat si a principiului asumarii raspunderii de catre aceasta in atribuirea unui contract de 

achizitie publica. 

Va oferim cu titlu de exemplu, dar fara a ne limita la posibile justificari referitoare la alegerea 

de a nu utiliza loturi in cadrul procedurii de atribuire: 

Investitia ce urmeaza a se executa are un caracter unitar avand un singur deviz 

Lucrarile au o desfasurare restransa in spatiu si timp si nu se preteaza la lotizare. 

Autoritatea contractanta nu dispune de suficiente resurse umane pentru supravegherea 

concomitenta a mai multor santiere de lucru. 

De asemenea un alt motiv al nelotizării se referă la capacitatea gestionării contractelor 
de către autoritatea contractantă. Pentru achizitia de Servicii de executie lucrari pentru 
“REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA TERMICA SI 
AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD 
GIURGIU”, la nivelul autorității contractante, există numită o echipă de implementare a 
proiectului, formată din manager proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic, 
responsabil achiziții, dintre aceștia responsabili cu gestionarea contractului de lucrări 
fiind responsabilul tehnic și managerul de proiect. Facem mențiunea că, echipa de 
implementare a proiectului a fost dimensionată pentru gestionarea unui singur contract 
de lucrări, pentru gestionarea mai multor contracte de lucrări fiind necsare resurse 
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umane suplimentare și specializate proporțional cu numărul contractelor. 
Disponibilizarea de resurse umane suplimentare, specializate în domeniul tehnic, este 
imposibil de realizat din resursele umane existente la nivelul autorității contractante, 
datorită numărului limitat de personal tehnic existent și agrenării acestor persoane în 
alte proiecte de investiții în derulare ale autorității contractante. Astfel, pentru 
gestionarea mai multor contracte de lucrări la nivelul acestui proiect, ar trebuie angajate 
noi persoane cu specializarea tehnică, acest fapt fiind imposibil de realizat în momentul 
de față, datorită constrângerilor și limitărilor legale și bugetare privind angajarea de 
personal în aparatul propriu al unităților administrativ – teritoriale. 

Prin urmare, considerăm că decizia autorităţii contractantă este una justă, având în vedere că 

lucrările trebuie executate la cel mai înalt nivel calitativ şi într-un timp foarte scurt. 

10. Alegerea si justificarea criteriilor de calificare si selectie 

Situatia personala a ofertantului 

Criteriu Motivatie alegere criteriu 

1. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii 

nu trebuie sa se regaseasca in situatiile 

prevazute la art.164, 165, 167 din Legea 

nr.98/2016 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata 

indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de 

catre operatorii economici la procedura de 

atribuire (inclusiv eventualii terti si 

subcontractanti) cu informatiile aferente 

situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza 

indeplinirea celor asumate prin completarea 

DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea 

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul 

clasat pe locul I in clasamentul intermediar 

intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Aceste docurnente pot fi: 

• certificate constatatoare privind lipsa 

datoriilor restante,cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contributiilor la bugetul general 

Conform art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 

privind Achizitiile publice: 

Art. 164 

“(1) Autoritatea contractanta exclude din 

procedura de atribuire a contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru orice operator economic 

cu privire la care a stabilit, in urma analizei 

informatiilor si documentelor prezentate de 

acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a 

fost condamnat prin hotarare definitiva a unei 

instante judecatoresti, pentru comiterea uneia 

dintre urmatoarele infractiuni: 

a) constituirea unui grup infractional organizat, 

prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 

legislatiei penale a statului in care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289 - 

294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si infractiuni asimilate 

infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10 - 13 
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consolidat (buget local, buget de stat etc.) la 

momentul prezentarii; 

• cazierul judiciar al operatorului economic 

si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului 

operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control in cadrul 

acestuia, asa cum rezulta din certificatul  

constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

• dupa caz, documente prin care se 

demonstreaza faptul ca operatorul economic 

poate beneficia de derogarile prevazute la art. 

166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice; 

• alte documente edificatoare, dupa caz. 

 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, 

cu modificarile si completarile ulterioare, sau de 

dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 

statului in care respectivul operator economic a 

fost condamnat; 

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale 

Uniunii Europene, prevazute de art. 18^1 - 18^5 

din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau de dispozitiile 

corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in 

care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

d) acte de terorism, prevazute de art. 32 - 35 si 

art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea si combaterea terorismului, cu 

modificarile si completarile ulterioare, sau de 

dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a 

statului in care respectivul operator economic a 

fost condamnat; 

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea 

nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea 

spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor 

masuri de prevenire si combatere a finantarii 

terorismului, republicata, cu modificarile 

ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta 

de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile 

si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 

corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in 

care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, 

prevazute de art. 209 - 217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 

legislatiei penale a statului in care respectivul 

operator economic a fost condamnat; g) frauda, in 

sensul articolului 1 din Conventia privind 
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protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor 

Europene din 27 noiembrie 1995. 

(2) Obligatia de a exclude din procedura de 

atribuire un operator economic, in conformitate cu 

dispozitiile alin. (1), se aplica si in cazul in care 

persoana condamnata printr-o hotarare definitiva 

este membru al organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului 

operator economic sau are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control in cadrul 

acestuia.” 

 

Art. 165  

“(1) Autoritatea contractanta exclude din 

procedura de atribuire orice operator economic 

despre care are cunostinta ca si-a incalcat 

obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contributiilor la bugetul general consolidat, iar 

acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare 

judecatoreasca sau decizie administrativa avand 

caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu 

legea statului in care respectivul operator 

economic este infiintat.  

(2) Autoritatea contractanta exclude din 

procedura de atribuire un operator economic in 

cazul in care poate demonstra prin orice mijloace 

adecvate ca respectivul operator economic si-a 

incalcat obligatiile privind plata impozitelor, 

taxelor sau a contributiilor la bugetul general 

consolidat.  

(3) Operatorul economic nu este exclus din 

procedura de atribuire daca, anterior deciziei de 

excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata 

impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul 

general consolidat datorate ori prin alte 

modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, 

in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de 

alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, 
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dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de 

intarziere acumulate sau a amenzilor.” 

 

Art. 167 

“(1) Autoritatea contractanta exclude din 

procedura de atribuire a contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru orice operator economic 

care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: 

a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar 

autoritatea contractanta poate demonstra acest 

lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi 

decizii ale autoritatilor competente prin care se 

constata incalcarea acestor obligatii; 

b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, 

in supraveghere judiciara sau in incetarea 

activitatii; 

c) a comis o abatere profesionala grava care ii 

pune in discutie integritatea, iar autoritatea 

contractanta poate demonstra acest lucru prin 

orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a 

unei instante judecatoresti sau a unei autoritati 

administrative; 

d) autoritatea contractanta are suficiente indicii 

rezonabile/informatii concrete pentru a considera 

ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori 

economici acorduri care vizeaza denaturarea 

concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura 

in cauza; e) se afla intr-o situatie de conflict de 

interese in cadrul sau in legatura cu procedura in 

cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in 

mod efectiv prin alte masuri mai putin severe; 

f) participarea anterioara a operatorului economic 

la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o 

distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu 

poate fi remediata prin alte masuri mai putin 

severe; g) operatorul economic si-a incalcat in 

mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i 

reveneau in cadrul unui contract de achizitii 
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publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau 

al unui contract de concesiune incheiate anterior, 

iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata 

a respectivului contract, plata de daune-interese 

sau alte sanctiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a facut vinovat de 

declaratii false in continutul informatiilor 

transmise la solicitarea autoritatii contractante in 

scopul verificarii absentei motivelor de excludere 

sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, 

nu a prezentat aceste informatii sau nu este in 

masura sa prezinte documentele justificative 

solicitate; 

i) operatorul economic a incercat sa influenteze in 

mod nelegal procesul decizional al autoritatii 

contractante, sa obtina informatii confidentiale 

care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in 

cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 

neglijenta informatii eronate care pot avea o 

influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii 

contractante privind excluderea din procedura de 

atribuire a respectivului operator economic, 

selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 

achizitie publica/acordului-cadru catre respectivul 

operator economic. 

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) lit. b), 

autoritatea contractanta nu exclude din procedura 

de atribuire un operator economic impotriva 

caruia s-a deschis procedura generala de 

insolventa atunci cand, pe baza informatiilor 

si/sau documentelor prezentate de operatorul 

economic in cauza, stabileste ca acesta are 

capacitatea de a executa contractul de achizitie 

publica/acordulcadru. Aceasta presupune ca 

respectivul operator economic se afla fie in faza de 

observatie si a adoptat masurile necesare pentru a 

intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce 

permite continuarea, de o maniera sustenabila, a 
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activitatii curente, fie este in cadrul fazei de 

reorganizare judiciara si respecta integral graficul 

de implementare a planului de reorganizare 

aprobat de instanta. 

(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. c), prin 

abatere profesionala grava se intelege orice 

abatere comisa de operatorul economic care 

afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum 

ar fi incalcari ale regulilor de concurenta de tip 

cartel care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari 

ale drepturilor de proprietate intelectuala, 

savarsita cu intentie sau din culpa grava. 

(4) Dispozitiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile si in 

situatia in care operatorul economic sau una 

dintre persoanele prevazute la art. 164 alin. (2) 

este supusa unei proceduri judiciare de 

investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora 

dintre faptele prevazute la art. 164 alin. (1). 

(5) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) se 

considera ca autoritatea contractanta are 

suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca 

operatorul economic a incheiat cu alti operatori 

economici acorduri care vizeaza denaturarea 

concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura 

in cauza in urmatoarele situatii, reglementate cu 

titlu exemplificativ: 

a) ofertele sau solicitarile de participare transmise 

de 2 sau mai multi operatori economici 

participanti la procedura de atribuire prezinta 

asemanari semnificative din punct de vedere al 

continutului documentelor nestandardizate 

potrivit documentatiei de atribuire; 

b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai 

multor operatori economici participanti la 

procedura de atribuire se regasesc aceleasi 

persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda 

sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care 

au interese comune de natura personala, 
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financiara sau economica sau de orice alta natura; 

c) un ofertant/candidat a depus doua sau mai 

multe oferte/solicitari de participare, atat 

individual cat si in comun cu alti operatori 

economici sau doar in comun cu alti operatori 

economici; 

d) un ofertant/candidat a depus oferta/solicitare 

de participare individuala/in comun cu alti 

operatori economici si este nominalizat ca 

subcontractant in cadrul unei alte oferte/solicitari 

de participare. 

(6) Inainte de excluderea unui operator economic 

in temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractanta 

solicita in scris Consiliului Concurentei punctul de 

vedere cu privire la indiciile identificate care 

vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in 

legatura cu procedura de atribuire in cauza, pe 

care acesta il va inainta in termen de maximum 15 

zile. 

(7) Autoritatea contractanta are obligatia 

furnizarii tuturor informatiilor solicitate de 

Consiliul Concurentei, in vederea formularii 

punctului de vedere, conform dispozitiilor alin. (6). 

(8) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. g) se 

considera incalcari grave ale obligatiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea 

contractului, livrarea/prestarea/executarea unor 

produse/servicii/lucrari care prezinta 

neconformitati majore care le fac improprii 

utilizarii conform destinatiei prevazute in 

contract.” 

Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu 

trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la 

art. 60 din Legea nr.98/2016 

Modalitatea de indeplinire: Se va depune o 

declaratie pe propria raspundere privind 

neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din 

Legea nr.98/2016 de catre operatorii economici 

Conform art. 60 din Legea nr.98/2016 privind 

Achizitiile publice: 

„(1) Reprezinta situatii potential generatoare de 
conflict de interese orice situatii care ar putea 
duce la aparitia unui conflict de interese in sensul 
art. 59, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu 
titlu exemplificativ: 
a) participarea in procesul de verificare/evaluare a 
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la procedura de atribuire (inclusiv eventualii 

terti si subcontractanti), odata cu depunerea 

DUAE 

Persoanele cu functii de decizie privind 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii 

de atribuire din cadrul autoritatii contractante 

sunt urmatoarele: 

SERBAN ADRIAN-FLORIN – PRIMAR, BREBENEL 

AURELIA – SECRETAR, SOTRIN RALUCA-

NICOLETA - INSPECTOR CONTABIL 

Consilieri locali: TANASE IONEL, GHIDANAC 

FANEL, MIHAI PETRE, DRAGOMIR MARIUS, NITU 

PETRE, TUDORACHE MARIN, BUZICA MIHAI, 

STANCIU COSTICA, IORDACHE NICOLAE, STEFAN 

ION 

OGREZEANU STEFAN NICOLAE - Expert extern 

cooptat 

solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor 
care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din 
capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanti/candidati, terti sustinatori sau 
subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac 
parte din consiliul de administratie/organul de 
conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori 
subcontractanti propusi; 
b) participarea in procesul de verificare/evaluare a 
solicitarilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana 
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administratie/organul de 
conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori 
subcontractanti propusi; 
c) participarea in procesul de verificare/evaluare a 
solicitarilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constata sau cu privire la 
care exista indicii rezonabile/informatii concrete 
ca poate avea, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de alta natura, 
ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii 
afecteze independenta si impartialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 
d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul 
asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul 
sustinator are drept membri in cadrul consiliului 
de administratie/organului de conducere sau de 
supervizare si/sau are actionari ori asociati 
semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda 
sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care 
se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii 
de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al 
furnizorului de servicii de achizitie implicat in 
procedura de atribuire; 
e) situatia in care ofertantul/candidatul a 
nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la 
gradul al doilea 
inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu 
persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii 
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contractante sau al furnizorului de servicii de 
achizitie implicat in procedura de atribuire. 
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d), prin 
actionar sau asociat semnificativ se intelege 
persoana care exercita drepturi aferente unor 
actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% 
din capitalul social sau ii confera detinatorului cel 
putin 10% din totalul drepturilor de vot in 
adunarea 
generala.” 

 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Criteriu Motivatie alegere criteriu 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa 

dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile 

legii din tara de rezidenta, si reiasa ca operatorul 

economic este legal constituit, ca nu se afla in 

niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii 

precum si faptul ca are capacitatea profesionala 

de a realiza activitatile care fac obiectul 

contractului conform art.15 din Legea 359/2004. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrate 

indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de 

catre operatorii economici participanti la 

procedura de atribuire cu informatiile aferente 

situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza 

indeplinirea celor asumate prin completarea 

DUAE, respectiv certificat constatator emis de 

ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, 

documente echivalente emise in tara de 

rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la 

solicitarea autoritatii contractante, doar de 

catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii 

ofertelor. 

Conform art. 173 din Legea nr.98/2016 privind 

Achizitiile publice: 

“(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a 

solicita oricarui operator economic sa prezinte 

documente relevante care sa dovedeasca forma 

de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori 

apartenenta din punct de vedere profesional, in 

conformitate cu cerintele legale din tara in care 

este stabilit operatorul economic. 

(2) In procedurile de atribuire a contractelor de 

achizitie publica de servicii, in cazul in care este 

necesar ca operatorii economici sa detina o 

autorizatie speciala sau sa fie membri ai unei 

anumite organizatii pentru a putea presta 

serviciile in cauza in statul de origine, autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita acestora sa 

demonstreze ca detin o astfel de autorizatie sau ca 

sunt membri ai unei astfel de organizatii.” 
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Capacitatea economica si financiara 

Criteriu Motivatie alegere criteriu 

  

Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Criteriu Motivatie alegere criteriu 

Experienta similara 

Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare 

in ultimii 5 ani in valoare cumulata de cel putin 

1.200.000 lei fara TVA, valoare care se poate 

demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor 

executate la nivelul a maximum 3 contracte. 

Prin lucrari similare din punct de vedere al 

complexitatii si utilitatii se intelege 

renovare/reabilitarea/modernizarea/constructia 

de constructii civile  

Modalitate prin care poate fi demonstrata 

indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de 

catre operatorii economici participanti la 

procedura de atribuire cu informatiile ce descriu 

nivelul lor de experienta, prin raportare la 

contractele executate in trecut, corespunzator 

cerintelor autoritatii contractante. 

Urmatoarele documente justificative care 

probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, 

la solicitarea autoritatii contractante, doar de 

catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii 

ofertelor. 

- procesul-verbal de receptie finala / procesul-

verbal de receptie la terminarea lucrarilor / 

proces verbal pe obiect intocmite in conditiile 

actelor normative care reglementeaza receptia 

lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au 

Conform art. 179 din Legea nr. 98/2016 privind 
Achizitiile publice: 
“Operatorul economic face dovada indeplinirii 
cerintelor privind capacitatea tehnica si 
profesionala prin prezentarea, dupa caz, a unora 
sau mai multora dintre urmatoarele informatii si 
documente: 
a) o lista a lucrarilor realizate in cursul unei 
perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, 
insotita de certificate de buna executie pentru 
lucrarile cele mai importante; atunci cand este 
necesar in scopul asigurarii unui nivel 
corespunzator de concurenta, autoritatea 
contractanta poate stabili ca sunt luate in 
considerare lucrari relevante realizate cu mai mult 
de 5 ani in urma;” 
si art. 3 alin.(1),(2) coroborate cu prevederile art. 
5 alin.(1) din Instructiunea nr.2/2017 
“ART. 3 
(1) Atunci cand stabileste cerintele minime de 
calificare si selectie referitoare la experienta in 
implementarea/realizarea unui/unor 
contract/contracte sau unor activitati similare, 
autoritatea/entitatea contractanta trebuie sa 
ofere repere suficiente operatorilor economici 
interesati sa participe la procedura de atribuire, 
pentru ca acestia sa poata determina nivelul de 
complexitate asociat cerintei in cauza, prin 
corelare cu modul in care este descrisa, prin 
rezultatele asteptate prevazute de caietul de 
sarcini, complexitatea contractului de achizitie 
publica/de achizitie sectoriala/acordului-cadru ce 
urmeaza a fi atribuit, precum si modul in care 
poate fi demonstrata indeplinirea respectivelor 
cerinte. 
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fost executate in conformitate cu normele 

legale in domeniu si ca au fost duse la bun 

sfarsit si/sau alte documente din care sa reiasa 

urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea 

(indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul 

lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii 

contractului) si locul executiei lucrarilor. 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a 

operatorului economic poate fi sustinuta in 

conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. 

Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de 

ofertant se vor include si informatiile cu privire 

la existenta unei sustineri de terta parte, 

precum si celelalte aspecte solicitate prin 

formatul standard al DUAE. 

Tertul/tertii sustinatori vor complete DUAE cu 

informatii privind nivelul lor de experienta, prin 

raportare la contractele executate in trecut, 

corespunzator sustinerii acordate insotit de 

angajamentul ferm al tertului 

sustinator/angajamentele ferme ale tertilor 

sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul 

va avea acces in orice moment la sustinerea 

tertului, impreuna cu documente anexe la 

angajament, transmise acestora de catre 

tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul 

efectiv in care se va materializa sustinerea 

acestuia/acestora. 

Urmatoarele documente justificative care 

probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, 

la solicitarea autoritatii contractante, doar de 

catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii 

ofertelor: 

- documente justificative ale tertului 

(2) In sensul alin. (1), autoritatea/entitatea 
contractanta: 
a) va preciza ce intelege prin 
produse/servicii/lucrari similare cu cele care fac 
obiectul viitorului contract de achizitie publica/de 
achizitie sectoriala/acordului-cadru, facandu-se 
trimitere la informatii ce privesc 
domeniul/tipologia in care se incadreaza acestea 
si/sau corelandu-se cu scopul la care sunt utilizate; 
b) va stabili plafonul valoric/cantitativ si numarul 
de contracte prin care se poate atinge acest 
plafon. 
ART. 5  
(1) Nu se poate solicita demonstrarea experientei 
similare prin furnizarea de produse/prestarea de 
servicii/executia de lucrari identice cu cele care fac 
obiectul contractului de achizitie publica/de 
achizitie sectoriala/acordului-cadru care urmeaza 
a se atribui, pentru a nu se restrange competitia, 
fiind necesar sa fie permise si cele similare sau 
superioare din punctul de vedere al complexitatii 
si/sau scopului.” 
 
Cerintele minime de calificare solicitate sunt in 
relatie directa cu tipul contractului supus achizitiei 
si impune un prag minim de experienta pe care 
autoritatea contractanta il considera necesar. 
Un ofertant care poate demonstra experienta 
similara la nivelul a maxim 3 contracte detine 
suficiente resurse materiale, umane si financiare 
sa realizeze in bune conditii lucrarea si in timpul 
impus prin intermediul cntractului de finantare. 
De asemenea, ofertantul care isi poate demonstra 
experienta similara la nivelul a maxim 3 contracte 
detine suficienta experienta in a duce la 
indeplinire un contract de asemenea anvergura. 
Aceasta solicitare are ca temei si faptul ca prin 
impunerea ei, autoritatea contractanta urmareste 
diminuarea aparitiei oricarui risc de neindeplinire 
sau de indeplinire defectuoasa a contractului de 
achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit. 
Solicitarea demonstrarii experientei specifice la un 
anumit nivel în cadrul mai multor contracte ce au 
avut ca si obiect lucrări similare cu cele celor 
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sustinator/tertilor sustinatori. 

Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, 

prezentand documente justificative, dupa caz, 

faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea 

indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin 

precizarea modului in care va interveni concret, 

pentru a duce la indeplinire respectivele 

activitati pentru care a acordat sustinerea, fie 

prin identificarea resurselor tehnice si 

profesionale pe care le va pune la dispozitie 

ofertantului (descriind modul concret in care va 

realiza acest lucru). 

Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii 

se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod 

solidar cu ofertantul pentru executarea 

contractului de achizitie publica. Raspunderea 

solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori 

se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre 

acesta/acestia a obligatiilor de sustinere 

asumate prin angajament. 

prevazute in caietul de sarcini este justificata prin 
necesitatea asigurarii prescriptiilor calitative din 
Studiul de fezabilitate, eventuala lipsa de 
experienta reprezentand un motiv serios de 
diminuare a sanselor de realizare a proiectului la 
parametri de calitate asteptati. Lipsa unei astfel 
de experiente anterioare este de natură a crea 
premize sporite pentru apariția de situații de 
neîndeplinire / îndeplinire defectuoasă a 
obligațiilor contractuale de către acel operator 
economic ceea ce ar pericilita grav șansele de 
reuşită ale proiectului. Lipsa de experiență este de 
natură a atrage prin sine insasi lipsa de 
capabilitate la nivelul operatorului economic, 
lucru de natură a se repercuta negativ asupra 
întregului proiect. Pe de altă parte, lipsa acestei 
experiente, poate avea ca și consecință 
inexistența în cadrul aceleiași lucrări a 
operațiunilor specifice din caietul de sarcini, 
ofertantul respectiv fiind de aceea supus riscului 
de a nu avea experiența interconexării 
operațiunilor aferente proiectului și de aceea, 
mărind riscurile de nereușită a proiectului. In ceea 
ce priveste modalitatea de demonstrare a acestei 
experiente anterioare, se apreciaza ca procesele-
verbale de recepție finală / procesele-verbale de 
recepție la terminarea lucrărilor / procesele-
verbale pe obiecte întocmite în condițiile actelor 
normative care reglementează recepția lucrărilor, 
care să ateste faptul că lucrările au fost executate 
în conformitate cu normele legale în domeniu și 
că au fost duse la bun sfârșit sau alte documente 
din care sa reiasa urmatoarele informatii: 
beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce 
caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv 
data încheierii contractului) și locul execuției 
lucrarilor sunt de natura a oferi comisiei de 
evaluare posibilitatea analizării ofertanților, 
cunoașterii acestora prin intermediul datelor 
cuprinse în respectivelor formulare, creându-se 
premizele selectării unui operator economic care 
sa maximizeze şansele de reuşită ale proiectului, 
evitându-se astfel eventualele sincope. 



 
 
UAT Daia 
Giurgiu 
Cod fiscal: 5123675 
Telefon / Fax: +40 246-244085/+40 246-244085 

Cerinta de experienta similara a fost stabilita 
pentru a evita utilizarea ineficienta a fondurilor 
publice destiate acestui contract. 

Autoritatea contractanta prin cerinta de mai sus 
doreste sa se asigure ca ofertantii participanti au 
experienta necesara pentru executia unui astfel 
de contract. S-a optat pentru experienta similara 
in valoare de 850.000 lei pentru lucrari executate 
pentru ca suma stabilita sa fie unitara si usor de 
urmarit si pentru a fi in corcondanta cu nivelul 
experientei similare solicitat pentru lucrarile 
executate. 

Ofertantii vor avea posibilitatea de a dovedi 
valoarea experientei similar printr-un numar de 
maximum 3 contracte, executate in ultimii 5 ani. 
Numarul de maximum 3 contracte a fost ales, pe 
de o parte de a nu restrictiona accesul celor care 
au experienta similara din mai mult de 1 contract, 
iar pe de alta parte pentru ca Autoritatea 
Contractanta sa se asigure ca ofertantii au 
experienta implementarii unuor lucrari de valori 
mai mari si mai importante (capacitatea de a 
executa un contract de lucrari cu valori similare). 
Pentru a verifica corespondentul in piata si pentru 
a verifica daca conditia nu este restrictive, 
Autoritatea Contractanta a consultat lista 
anunturilor de atribuire din SEAP pentru lucrari 
similare, existand un numar foarte mare de 
operatori economici care au contracte castigate si 
implementate pe valori similare. 

Autoritatea contractanta a stabilit cerinta minima 
de calificare si selectie in corelare cu principiul 
proporţionalitatii, cu scopul de a obtine o 
confirmare ca operatorii economici care 
demonstrează indeplinirea respectivei cerinte au 
capacitatea si experienta necesara pentru a 
gestiona si duce la bun sfarsit, in conditiile de 
performanta impuse prin caietul de sarcini. 

La stabilirea cerintelor minime de calificare si 
selectie, autoritatea contractanta a tinut cont de 
aspecte precum: complexitatea, volumul, durata, 
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valoarea şi natura contractului de achiziţie publica 
care urmeaza a fi incheiat, fara a se impune 
indeplinirea unor conditii ce nu prezinta relevanta 
sau sunt disproportionate in raport cu scopul 
contractului care se va atribui. 

Solicitarea este in conformitate Art 172, alin (5) 
din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile publice: 
“Toate cerintele privind capacitatea solicitate de 
autoritatea contractanta trebuie sa aiba legatura 
cu obiectul contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru si sa fie proportionale prin 
raportare la obiectul acestuia.” 
 
In ceea ce priveste sustinerea capacitatii tehnice 
si/sau profesionale de catre tert/terti, autoritatea 
contractanta a tinut cont de Art. 182, Art 183 si 
Art. 184 din Legea nr.98/2016 privind Achizitiile 
publice 
Art. 182 
“(1) Operatorul economic are dreptul, daca este 
cazul si in legatura cu un anumit contract de 
achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea 
unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea 
criteriilor referitoare la situatia economica si 
financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea 
tehnica si profesionala, indiferent de natura 
relatiilor juridice existente intre operatorul 
economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. 
(2) Operatorul economic are dreptul sa invoce 
sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste 
indeplinirea criteriilor referitoare la calificarile 
educationale si profesionale prevazute la art. 179 
lit. g) doar daca tertul va desfasura efectiv 
lucrarile sau serviciile in legatura cu care sunt 
necesare respectivele calificari. 
(3) In cazul in care operatorul economic isi 
demonstreaza situatia economica si financiara 
si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala 
invocand si sustinerea acordata, in conformitate 
cuprevederile alin. (1) si (2), de catre unul sau mai 
multi terti, atunci operatorul economic are 
obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a 
luat toate masurile necesare pentru a avea acces 
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in orice moment la resursele necesare, prezentand 
un angajament in acest sens din partea 
tertului/tertilor. 
(4) Odata cu angajamentul de sustinere, 
ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte 
documente transmise acestuia de catre 
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa 
rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii 
sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea 
propriului angajament de sustinere, documente 
care se vor constitui anexe la respectivul 
angajament. 
 
Art. 183 
“(1) Autoritatea contractanta verifica daca 
tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce 
priveste indeplinirea criteriilor referitoare la 
situatia economica si financiara ori privind 
capacitatea tehnica si/sau profesionala 
indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind 
capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de 
excludere prevazute la art. 164, 165 si 167. 
(2) Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc 
criteriile relevante privind capacitatea sau se 
incadreaza in unul dintre motivele de excludere 
prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea 
contractanta solicita, o singura data, ca 
operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii 
sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa 
aduca atingere principiului tratamentului egal 
prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b).” 
 
Art. 184 
“In cazul in care un operator economic 
demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la 
situatia economica si financiara invocand 
sustinerea unui/unor tert/terti, autoritatea 
contractanta solicita ca operatorul economic si 
tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda in 
mod solidar pentru executarea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru. Raspunderea 
solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se 
va angaja sub conditia neindeplinirii de catre 
acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate 
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prin angajament.“ 
Informatii privind asociatii 

Criteriu Motivatie alegere criteriu 

In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va 

fi completat de catre fiecare operator economic 

in parte si va fi insotit de Acordul de asociere. 

Documentele justificative vor fi prezentate, la 

solicitarea autoritatii contractante, doar de 

catre ofertantul (in cazul asocierii de catre 

fiecare operator economic care face parte din 

asociere) clasat pe locul I In clasamentul 

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii 

ofertelor. 

 

In cazul asocierii (depunerii unei oferte comune) 
autoritatea contractanta a tinut cont de 
prevederile Art 185 si Art 186 din Legea 
nr.98/2016 privind Achizitiile publice: 

Art. 185 
“(1) In cazul in care mai multi operatori economici 
participa in comun la procedura de atribuire, 
indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica 
si profesionala se demonstreaza prin luarea in 
considerare a resurselor tuturor membrilor 
grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca 
acestia sa raspunda in mod solidar pentru 
executarea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru. 

(2) In cazul in care mai multi operatori economici 
participa in comun la procedura de atribuire, 

acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in 
ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare 
la situatia economica si financiara si/sau 
capacitatea tehnica si profesionala, in conditiile 
prezentei legi. 

Si Art. 186 

“In cazul contractelor de achizitie publica de 
lucrari sau de servicii si al lucrarilor sau 
operatiunilor de amplasare sau de instalare din 
cadrul unui contract de achizitie publica de 
produse, autoritatea contractanta poate impune 
ca anumite sarcini esentiale sa fie realizate in mod 
direct de catre ofertant sau, in cazul unei oferte 
depuse de o asociere de operatori economici, de 
un anumit membru al asocierii.“ 

Informatii privind subcontractantii 

Criteriu Motivatie alegere criteriu 

Informatii privind partea din contract pe care 

operatorul economic are, eventual, intentia sa o 
Daca ofertantul are intentia de subcontracta o 
parte/parti din contract, autoritatea contractanta 
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subcontracteze 

Ofertantul are obligatia de a preciza 

partea/partile din contract pe care urmeaza sa 

le subcontracteze si datele de recunoastere ale 

subcontractantilor propusi. 

Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de 

ofertant se vor include si informatiile solicitate 

cu privire la subcontractanti insotit de 

acordul/acordurile de subcontractare 

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile 

subcontractantului/ subcontractantilor pentru a 

indeplini criteriile de calificare, se va prezenta 

cate un formular DUAE separat pentru fiecare 

dintre respectivii subcontractanti, completat si 

semnat in mod corespunzator de catre fiecare 

dintre acestia. 

Urmatoarele documente justificative care 

probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, 

la solicitarea autoritatii contractante, doar de 

catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii 

ofertelor: 

- documente justificative ale 

subcontractantului/subcontractantilor 

a tinut cont de prevederile Art 174 din Legea 
nr.98/2016 privind Achizitiile publice 
 

Art. 174 

“(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a 

solicita ofertantului/candidatului sa transmita 

informatii si documente relevante referitoare la 

capacitatea tehnica si profesionala a 

subcontractantilor propusi, cu privire la 

partea/partile din contract pe care acestia 

urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. 

(2) In cazul in care din informatiile si documentele 

prezentate potrivit alin. (1) nu rezulta ca 

subcontractantul propus are capacitatea tehnica 

si profesionala necesara pentru partea/partile din 

contract pe care acesta urmeaza sa o/le 

indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta 

respinge subcontractantul propus si solicita 

ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea 

acestuia si prezentarea unui alt subcontractant 

care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala 

necesara pentru partea/partile din contract pe 

care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca 

efectiv.” 

Standarde de asigurare a calitatii 
Criteriu Motivatie alegere criteriu 

  

 

12. Alegerea si justificarea criteriului de atribuire: 

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”. 

Avand in vedere utilizarea economica, eficienta si eficace a resurselor financiare ale proiectului 
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si incadrarea in limitele bugetului aprobat, Autoritatea Contractanta urmareste aplicarea acelei 

proceduri de atribuire care ofera posibilitatea de a fi selectata oferta cu pretul cel mai scazut. 

Autoritatea Contractanta urmareste aplicarea acelei proceduri de atribuire care ofera 

posibilitatea de a fi selectata oferta cu pretul cel mai scazut, respectand totodata principiile 

care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica: nediscriminarea, tratamentul egal, 

recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, asumarea raspunderii. 

Contractul ce urmeaza fi atribuit are componenta majoritara modernizarea scolii, lucrare de 

complexitate scazuta. 

Avand in vedere complexitatea relativa a contractului de achizitie, precum si utilizarea 

economica, eficienta si eficace a resurselor financiare ale proiectului si incadrarea in limitele 

bugetului aprobat, Achizitorul urmareste aplicarea acelei proceduri de atribuire care ofera 

posibilitatea de a fi selectata oferta cu pretul cel mai scazut. 

Achizitorul urmareste aplicarea acelei proceduri de atribuire care ofera posibilitatea de a fi 

selectata oferta cu pretul cel mai scazut, respectand totodata principiile care stau la baza 

atribuirii contractului de achizitie publica: - principiul transparentei; - principiul economicitatii; - 

principiul eficientei;- principiul eficacitatii. 

Modalitatea de achizitie 

13. Resursele necesare pentru efectuarea achizitiei 

Pentru efectuarea prezentei achizitii autoritatea contractanta utilizeaza atat resursele proprii 

cat si servicii de consultanta in domeniul achizitiilor, achizitionate inaintea demararii prezentei 

proceduri de achizitii. 

Contractul 

14. Tipul contractului 

Contractul rezultat in urma achizitiei va avea obiectul executie lucrari pentru 

“REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA TERMICA SI 

AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD 

GIURGIU” 

15. Riscuri identificate si modalitatea de gestionare 

Riscuri Alocarea riscurilor  Modalitatea de gestionare 



 
 
UAT Daia 
Giurgiu 
Cod fiscal: 5123675 
Telefon / Fax: +40 246-244085/+40 246-244085 

Facturarea in fals a unor 

cantitati nerealizate. 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire 

diriginte/diriginti de santier 

care vor verifica lucrarile 

realizate si cantitatile de 

lucrari executate 

Plata cu intarziere a facturilor, 

amanarea platilor pentru a fi 

revizuite preturile in scopul 

cresterii valorii contractelor 

La beneficiar Angjarea unui consultant si 

depunerea transelor de plata 

pentru rambursarea platilor 

efectuate deja 

Asigurarea unui necesar de 

bani in conturile destinate 

platile contractului de lucrari 

Plati temporare in avans fara 

temei 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire 

diriginte/diriginti de santier 

care vor verifica lucrarile 

realizate si cantitatile de 

lucrari executate 

Lipsa monitorizarii efective din 

punct de vedere cost - calitate 

± durata de executie a 

contractului; 

La beneficiar Dispozitie/dispozitii de numire 

diriginte/diriginti de santier 

care vor verifica lucrarile 

realizate si cantitatile de 

lucrari executate 

Executarea necorepunzatoare 

a lucrarilor (cu defecte si vicii 

de executie) 

La beneficiar Retinerea garantiei de buna 

executie la fiecare situatie de 

plata 

 

 

16. Modalitatea de implementare a contractului 



 
 
UAT Daia 
Giurgiu 
Cod fiscal: 5123675 
Telefon / Fax: +40 246-244085/+40 246-244085 

Informatii privind o anumita profesie: Contractul nu este rezervat unei anumite profesii. 

Contractul poate fi realizat de catre un ofertant/ofertanti care sunt autorizati la Registrul 

Comertului sa realizeze activitati de lucrări de construcţii de clădiri. 

Conditii de executare a contractului: Acestea sunt reprezentate de experienta similara 

prezentata si justificata in cadrului punctului 10 Alegerea si justificarea criteriilor de calificare 

si selectie din prezenta Strategie de contractare 

Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului:  

Din partea executantului: Personalul considerat a fi necesar pentru indeplinirea acestui tip de 

contract si a tipului de lucrari. 

Din partea beneficiarului: Dirigintele de santier si asistenta tehnica din partea proiectantului. 

Garantia de buna executie: Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea de 

atribuire a contractului fara TVA .Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu 

art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi 

constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, 

contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala 

care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea 

contractului. 

Ajustarea prețului contractului: Pretul contractului nu se ajusteaza, acesta ramanand fix. 

17. Modalitati de plata si penalitati 

Modalitatile de plata si penalitatile au fost stabilite prin draft-ul de contract. 

Modalitatile de plata sunt cele prezentate in draftul de contract si sunt urmatoarele: 

1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant , numai dupa acceptarea de catre 

achizitor a situatiilor de lucrari si virarea sumelor de catre MDRAP in contul institutiei in 

termenul convenit de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor 

legale. 

2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua 

ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea 

lucrarilor in cel mai scurt timp posibil. 



 
 
UAT Daia 
Giurgiu 
Cod fiscal: 5123675 
Telefon / Fax: +40 246-244085/+40 246-244085 

3 -  Platile partiale trebuie sa fie facute la valoarea lucrarilor executate conform contractului si 

in termenul convenit de parti. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 

situatie de lucrari partiale, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. 

4 - Plata facturii finale se va face  dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de 

catre achizitor si va fi conditionata de receptia la terminarea lucrarilor.  

5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 

semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 

contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea 

perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate 

nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 

Penalitatile sunt cele prezentate in draftul de contract si sunt urmatoarele: 

1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

contract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul 

contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01% pe zi din pretul 

contractului. 

2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 

o cota procentuala de 0,01% pe zi din plata neefectuata. 

3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 

4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa 

adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia 

ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire 

pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 

contractului. 

Intocmit: 

Responsabil Achizitii Publice 



ANEXA 5 LA HCL NR._____/____________ 

 

Contract de lucrări 

nr.______________data_______________ 

 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

 

între 

 

Comuna Daia, adresa Sat Plopșoru, Comuna Daia, Jud. Giurgiu, telefon:_________________, 

cont trezorerie ..............................................................................., deschis la.............., 

reprezentată prin ______________, funcţia Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

şi  

……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă 

.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de 

înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, 

bancă) ..........................................................................reprezentată prin 

............................................................................................... (denumirea conducătorului), 

funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 

sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter 

extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului 

oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 

asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

 



3. Interpretare 

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

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

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

specifică în mod diferit. 

 

 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1- Executantul se obligă să execute lucrările “REABILITARE/MODERNIZARE SI 

CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE CURTE 

PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD GIURGIU”, în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de lucrări Servicii de executie lucrari pentru “REABILITARE/MODERNIZARE SI 

CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU 

GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” 

 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, 

plătibil executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei, fără TVA. 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până 

la ………............... 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) caietul de sarcini; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) graficul de plăţi; 

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a 

contractului) 

 

7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea 

amplasamentului. 

 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca 

fiind proprietatea absolută a achizitorului.  

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar 



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

descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. 

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

suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

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

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 

 

9. Obligaţiile principale ale executantului  

9.1 - Executantul se obligă să execute si să finalizeze lucrari 

“REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, CENTRALA 

TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. PLOPSORU DIN 

COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. 

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

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

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute 

de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 

sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, 

spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

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

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 

vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

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

întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie 

proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în 

anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, 

desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să 

le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

9.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 

consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 

ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 

dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 

pe cheltuiala achizitorului. 



9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către 

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

obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror 

prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta 

este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi 

ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol 

pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 

iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au 

fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul 

protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe 

şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate 

persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi 

factori generaţi de metodele sale de lucru. 

9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

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

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau 

în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

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

9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

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

de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta 

traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât 

traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 

astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 

atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege 

inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se 

înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 



(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 

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

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

tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

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

plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului.  

9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

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

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 

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

îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 2 ani (24 de luni) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea 

acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, 

ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor 

sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 

întocmit de către achizitor. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţie si 

finalizare “REABILITARE/MODERNIZARE SI CONSTRUIRE GRUP SANITAR, 

CENTRALA TERMICA SI AMENAJARE CURTE PENTRU GRADINITA NR.2. 

PLOPSORU DIN COMUNA DAIA, JUD GIURGIU” 

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare execuţiei lucrărilor. 

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 



10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele 

stabilite prin graficul de execuţie a lucrării. 

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor 

de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru 

materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 

zile de la notificarea executantului. 

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 

prin contract într-o perioadă de  30 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi din preţul 

contractului. 

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală de 0,01% pe zi din plata neefectuată. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 

……..................... , pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea 

execuţiei contractului.  
(se precizează modul de constituire solicitat prin fișa de date, cuantumul şi perioada valabilității garanţiei de bună 

execuţie) 

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 

începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună 

execuţie. 

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la 

executarea obligaţiilor asumate. 
(se precizează modul de restituire şi termenul)  



12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 

 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 

Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie 

terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră 

date contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a 

lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 

terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de 

niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu 

îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 

executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 

notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest 

scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier 

sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 

verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a 

recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 

aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În 

caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 



(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 

suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau 

a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

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

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista 

lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de 

la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt 

achizitorului. 

 

15. Finalizarea lucrărilor 

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 

calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului 

că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 

stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de 

recepţie. 

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În 

funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

 

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

16.1 - Perioada de garanţie este de ............... luni și decurge de la data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi până la recepţia finală. 

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a 

căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 



i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 

suplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin.(2), 

achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 

reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

17. Modalităţi de plată 

17.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant , numai dupa acceptarea de catre 

achizitor a situatiilor de lucrari si virarea sumelor de catre MDRAP in contul institutiei in 

termenul convenit de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor 

legale.-. 

17.2  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 

execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor 

în cel mai scurt timp posibil.  

17.3 Platile partiale trebuie sa fie facute la valoarea lucrarilor executate conform contractului si 

in termenul convenit de parti. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie 

de lucrari partiale, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. 

17.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită 

imediat. 

17.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va 

fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 

perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu 

va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 

 

 

18. Ajustarea preţului contractului1 

18.1 – Nu se ajusteaza pretul contractului. 

 

19. Asigurări 
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de 

lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să 

                                                           
1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului poate fi actualizat, cu condiția ca documentația de 

atribuire să precizeze acest lucru, precum și să conțină formula de ajustare ce urmează a fi utilizată, indicii care vor 

fi utilizați și sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora. 



verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către 

terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va 

fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 

achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

20. Subcontractanţi 

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va 

face numai cu acordul achizitorului. 

 

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

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

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 



22. Soluţionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele 

judecătoreşti din România.  

 

23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

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

primirii. 

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.  

(se precizează data semnării de către părţi) 

 

 

 

 

  Achizitor,        Executant, 

         Comuna Daia 

(semnătură autorizată)                                                                (semnătură autorizată)      

       

                LS                                                     LS 
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                                                          Anexa nr.2 la H.C.L. al comunei Daia 

nr.___/28.02.2019 

 

 

 

I. CAIET DE SARCINI 

 

Cadrul legal al arendării 

1.  Prevederile art.123 alin.(1) și (2) din Legea 215/2001, privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Regulamentul-cadru privind închirierea sau concesionarea bunurilor aparținând 

domeniului public/privat al comunei Daia, judeţul Giurgiu, aprobat prin H.C.L al comunei Daia 

nr.7/09.01.2019; 

3. Prevederile art.1.777, art. 1.778 alin.(1) și (2), art.1.779, art.1.780, art.1.781, 

art.1.783, art.1.786, art.1.787, art.1.789, art.1.790 alin.(1)-(2), art.1.791, art.1836 lit.a), 

art.1.838, art.1.840-1.842, art.1.845-1.850 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

CAPITOLUL I. Datele de identificare ale proprietarului/titularului dreptului de 

administrare 

1.1. Bunurile imobile supuse arendării se află în proprietatea privată a Comunei Daia și 

în administrarea Consiliului Local Daia, și sunt libere de sarcini. 

1.2. Organizatorul licitației  este Comuna Daia, prin Consiliul  Local, cu sediul în 

localitatea Daia, șoseaua București, nr. 180, tel./fax 0246/244085, cod fiscal 5123675, cont 

___________________________ deschis la Trezoreria Giurgiu. 

  

CAPITOLUL II. Descrierea bunurilor care fac obiectul arendării 

2.1 Terenurile în suprafață totală de 164,0507 ha aparțin categoriei de folosință ,,arabil”, sunt 

situate în extravilanul Comunei Daia şi sunt evidențiate în inventarul bunurilor din domeniul 

privat al comunei Daia.  

2.2. Ele se identifică prin sector cadastral, tarla, parcelă și, dacă este cazul, număr cadastral, 

conform tabelului de mai jos: 

 

 

Nr. 

crt 

Nr. sector 

cadastral 

Elemente de identificare 

Tarla Parcela Suprafata 

ha 

Nr. cadastral 

1.  10 34 217 71,625 32685 

2.  10 34 217 7,5899 - 

3.  5 35 219 9,8063 31343 

4.  13 36 267 4,5433 30646 

5.  13 36 267 10,9967 - 

6.  13 38 275 9,6121 32128 

7.  4 57 438 4,4912 31366 

8.  4 57 438 45,3862 31346 

 

 

CAPITOLUL III. Prețul arendării 

3.1. Prețul minim de pornire al licitației este evidențiat în tabelul de mai jos și a fost stabilit 

prin Raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR Săceanu Marius-

Valentin. 

 

Nr. 

crt 

Nr. sector 

cadastral 

Elemente de identificare Prețul minim de 

pornire a licitației 

lei/ha/an 
Tarla Parcela Suprafata ha 

1.  10 34 217 71,625 260 



2 

 

2.  10 34 217 7,5899 275 

3.  5 35 219 9,8063 260 

4.  13 36 267 4,5433 260 

5.  13 36 267 10,9967 260 

6.  13 38 275 9,6121 260 

7.  4 57 438 4,4912 290 

8.  4 57 438 45,3862 290 

 

3.2. Prețul se va plăti în două tranșe, astfel: prima tranșă de 30 % până la data de 30 iunie, iar 

cealaltă tranșă de 70 % până la data de 15 decembrie, cu excepția anului fiscal 2019, când 

prima tranșă de 30 % din valoarea contractului se va achita în termen de 30 de zile de la data 

semnării contractului de arendă. 

3.3. Pentru anii fiscali următori, arenda se va indexa prin act adițional la contract, cu indicele 

de inflație aferent anului fiscal respectiv.  

3.4. Întârzierile la plată a arendei vor fi sancționate cu penalități de 0,01% din cuantumul 

arendei restante, pentru fiecare zi de întârziere. 

3.5. Neplata arendei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului 

de arendă. 

3.6. Arenda obținută va reprezenta venit la bugetul local al comunei Daia, județul Giurgiu. 

 

CAPITOLUL IV. Procedura de atribuire 

 

4.1 Terenurile identificate în tabelul de la Cap. II, art.2.2. vor fi scoase la licitație pe loturi, 

după cum urmează: 

1. Terenul cu numărul cadastral 32685, în suprafaţă totală de 71,625 ha se lotizează, astfel: 

 

Nr. LOT Suprafaţa-ha- Lotizare compacta 

1 49,36 Da 

2 16,78 Nu  

3 13,06 Da 

2. Terenul cu numărul cadastral 31343, în suprafaţă totală de 9,8063 ha reprezintă LOTUL 

nr.4 care se licitează şi adjudecă compact. 

3. Terenul cu numărul cadastral 30646, în suprafaţă totală de 4,5433 ha reprezintă LOTUL 

nr.5 care se licitează şi adjudecă compact. 

4. Terenul situat în T 36, P 267, în suprafaţă totală de 10,9967 ha reprezintă LOTUL nr.6 care 

se licitează parcelat, în funcţie de numărul ofertanţilor căştigători. 

5. Terenul cu numărul cadastral 32128, în suprafaţă totală de 9,6121 ha reprezintă LOTUL 

nr.7 care se licitează şi adjudecă compact. 

6. Terenul în suprafaţă totală de 49,8774 ha, situat în T 57, P 438, identificat prin nr. cadastral 

31366 şi 31346, reprezintă LOTUL nr.8 care se licitează şi adjudecă compact. 

4.2. Suprafața minimă care poate fi licitată de un ofertant este de 0,5 ha. 

4.3. Arendarea terenurilor se va face prin licitaţie publică deschisă-cu ofertă prin strigare, cu 

adjudecarea la cel mai mare preţ oferit, respectând prevederile din Instrucțiunile pentru 

ofertanți. 

4.3. Licitaţia publică cu ofertă prin strigare se va desfăşura în două etape, respectiv: 

a) preselecţia, etapă care se va desfăşura la data, ora şi locul precizat în documentaţia 

de licitaţie şi în anunţul publicitar, în cadrul  căreia va fi verificată eligibilitatea ofertanţilor; 

            b) licitaţia propriu-zisă, care se va desfăşura la data şi locul precizat în documentaţia de 

licitaţie şi în anunţul publicitar, după regula licitaţiei competitive, pornind de la nivelul minim 

al arendei stabilit, respectiv la un nivel în urcare, crescând cu câte un pas de licitare, până când 

unul dintre ofertanți acceptă arenda astfel majorată, iar ceilalţi ofertanţi nu acceptă un nivel 

mai mare. Pasul de licitaţie este constant şi reprezintă 5% din nivelul minim al arendei, conform 

valorilor din tabelul de mai jos: 

 

Elemente de identificare 
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Nr. 

crt 

Nr. sector 

cadastral 

Tarla Parcela Suprafata 

ha 

Prețul minim 

de pornire a 

licitației 

lei/ha/an 

Pas de 

strigare 

-lei- 

1.  10 34 217 71,625 260 13 

2.  10 34 217 7,5899 275 14 

3.  5 35 219 9,8063 260 13 

4.  13 36 267 4,5433 260 13 

5.  13 36 267 10,9967 260 13 

6.  13 38 275 9,6121 260 13 

7.  4 57 438 4,4912 290 15 

8.  4 57 438 45,3862 290 15 

 

 

4.4. (1) Ofertanții vor achita la casieria Primăriei comunei Daia contravaloarea garanţiei de 

participare la licitaţie în sumă de 200 lei; 

        (2) În cazul adjudecătorului licitaţiei, garanția de participare reprezintă avans din valoarea 

primei tranșe. 

      (3) Garanţia de participare se reţine, ofertantul câştigător pierzând astfel suma constituită, 

atunci când acesta din urmă: 

 îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

 refuză să semneze contractul de  arendă în termenul precizat în documentaţia de 

licitaţie. 

      (4) Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanților necâștigători, în termen de cel 

mult 15 (cincisprezece) zile de la data solicitării. 

 

CAPITOLUL V.  Durata şi destinația arendării 
5.1. Terenurile se arendează pentru o perioada de 20 de ani de la data semnării contractului de 

arendă. 

5.2. Contractul de arendare se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre 

părţi nu a comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său cu cel puţin un an înainte de 

expirarea termenului. 

5.3. Terenurile vor fi folosite de către crescătorii de animale pentru producția agricolă de 

cereale, plante tehnice și plante furajere. 

 

CAPITOLUL VI.  Acte necesare înscrierii la licitație şi îndeplinirii condiţiilor de 

eligibilitate 

6.1. Pentru persoanele fizice: 

- cerere de participare la licitație; 

- copie act de identitate; 

- să aibă domiciliul pe teritoriul administrativ al comunei Daia; 

- să facă dovada deținerii de animalele înregistrate în RNE; 

- dovada achitării contravalorii documentatiei de licitaţie, în copie; 

- dovada achitării contravalorii garanției de participare, în copie; 

- certificat fiscal eliberat de Comp. Financiar-contabil, Impozite și Taxe Locale, în original; 

- procură notarială pentru persoane împuternicite să participe la licitaţie, în original; 

- declaraţie pe propria răspundere cu menţiunea ,,de acord cu propunerea de contract”. 

6.2. Pentru persoanele juridice: 

- cerere de participare la licitație; 

- să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al comunei Daia; 

- Certificatul de Inregistrare Fiscală-copie certificată pentru conformitate cu originalul (pentru 

persoane juridice); 

- Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului, original sau copie 

certificată pentru conformitate cu originalul, valabil la data licitaţiei (pentru persoane juridice); 
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- să aibă ca obiect de activitate înregistrat în Registrul Comerțului la data depunerii ofertei, 

activitatea codificata CAEN 014 - creșterea animalelor şi activitatea codificata CAEN 015 – 

activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor).  

- să facă dovada deținerii de animalele înregistrate în RNE; 

- certificat fiscal eliberat de Comp. Financiar-contabil, Impozite și Taxe Locale, în original; 

- dovada achitării contravalorii documentatiei de licitaţie, în copie; 

- dovada achitării garanţiei de participare, în copie; 

- procură notarială pentru persoanele împuternicite să participe la licitaţie, în original; 

- copie act de identitate al reprezentantului legal al societății sau al mandatarului, după caz; 

- declaraţie pe propria răspundere cu menţiunea ,,de acord cu propunerea de contract”. 

 

CAPITOLUL VII. Drepturile și obligațiile părților 

7.1. Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt următoarele: 

a) de a încasa de la arendaş arenda; 

b) să predea terenul, liber de orice sarcini, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în 

termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de arendă.  

c) de a solicita informaţii privind modul de exploatare a terenului arendat; informaţiile se vor 

furniza în scris, pe propria răspundere a arendaşului, în termen de maxim 30 zile de la solicitare; 

d) să verifice, oricând şi fără nici o restricţie, starea faptică a terenului arendat, cu sau fără 

înştiinţarea prealabilă a arendaşului; 

e) să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat. Pe timpul 

controlului, arendatorul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia; 

f) să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia, pe bază de 

proces verbal de predare primire.  

7.2. Drepturile şi obligaţiile arendașului sunt următoarele: 

a) să exploateze în mod optim terenul cu destinaţie agricolă arendat, ca un bun proprietar şi 

potrivit destinaţiei stabilite prin contract; 

b) de a folosi şi de a culege fructele terenului cu destinaţie agricolă care face obiectul 

prezentului contract; 

c) să plătească arenda la termenele stabilite şi în modalitaţile convenite prin prezentul 

contract, conform cap.4; 

d) să achite taxa pe teren, prevăzută la art. 463, alin. (2) din Legea privind Codul fiscal nr. 

227/2015, actualizată; 

e) să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului;  

f) să menţină potenţialul productiv al terenului cu destinaţie agricolă arendat; 

g) să realizeze un asolament echilibrat, cu respectarea tehnologiilor specifice de cultură; 

h) să realizeze un program de fertilizare organo-minerală conform tehnologiilor de cultură; 

i) să respecte toate verigile tehnologice specifice culturilor înfiinţate pentru realizarea 

producţiilor scontate; 

j) să restituie terenul agricol arendat la încetarea contractului de arendă liber de sarcini; 

k) să ia măsuri pentru evitarea poluării terenului agricol şi a mediului pe toată durata 

contractului, să respecte orice alte obligaţii de mediu cuprinse în legislaţie şi să nu transfere 

răspunderea privind obligaţiile de mediu; 

l) în cazul în care la data încheierii contractului de arendă, pe suprafeţele de teren ce fac 

obiectul contractului de arendare există culturi înfiinţate de către deţinătorii legali, arendaşul 

va proceda la despăgubirea celui ce a înfiinţat culturile în mod legal sau acesta va fi lasat să îşi 

strânga recoltele, în condiţiile în care deţinătorul culturii şi-a achitat datoriile către Consiliul 

local al comunei Daia. 

 

CAPITOLUL VIII.  Publicitatea procedurii de licitație 

8.1. Cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei se 

va publica pe site-ul primăriei comunei Daia și într-un cotidian de circulaţie locala, un anunţ 

de participare care va cuprinde cel puţin următoarele date: 

    a) informaţii privind organizatorul licitaţiei; 

    b) informaţii privind obiectul arendării, descrierea şi identificarea acestuia, precum și durata;  

    c) cuantumul şi forma garanţiei de participare; 
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    d) modul de obţinere a documentaţiei de licitaţie (caiet de sarcini, instrucţiuni, formulare şi 

contract-cadru), preţul şi modalităţile de plată a acestora; 

    e) data, adresa şi ora limită de depunere a documentelor de calificare, data şi locul deschiderii 

acestora si organizării licitaţiei. 

8.2. Ofertanții vor depune, până la data limită stabilită în documentaţia de licitaţie şi anunţul 

publicitar, documentele de eligibilitate solicitate.  

 

CAPITOLUL IX. Încheierea și modificarea contractului de arendă 

9.1. Contractul de arendă se va încheia în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la 

adjudecare. 

9.2. Modificarea contractului de arendă se realizeaza prin act adițional.  

 

CAPITOLUL X. Soluționarea litigiilor 

10.1. Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante pe timpul derulării contractului de 

arendă sunt de competența instanțelor de judecată, dacă nu vor putea fi soluționate pe cale 

amiabilă. 

 

CAPITOLUL XI. Obligații privind protecția mediului 

11.1. Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în 

domeniul protecției mediului. 

 

CAPITOLUL XII. Regimul bunurilor utilizate de locatar in derularea 

contractului 

12.1. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar in derularea contractului sunt:  

a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin deplin drept, gratuit si libere de orice sarcini 

locatorului, la încetarea contractului. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul 

contractului - terenuri arabile. 

b) bunuri proprii – sunt bunurile care la încetarea contractului rămân în proprietatea locatarului. 

Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut locatarului și au fost utilizate de către acesta pe 

toata durata arendării: utilaje, unelte, etc. 

  

CAPITOLUL XIII. Dispoziții finale 

13.1. (1) Locatorul are obligaţia de a întocmi dosarul arendării pentru fiecare contract atribuit 

în urma licitaţiei publice. 

 (2) Dosarul arendării trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a) hotărârea de aprobare a arendării; 

b) anunţurile prevăzute de prezenta procedură referitoare la procedura de atribuire a 

contractului  de arendă şi dovada transmiterii acestora spre publicare; 

c) documentaţia de atribuire;  

d) raportul final al procedurii; 

e) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

f) contractul de arendă semnat; 

g) procesul-verbal de predare-primire. 

13.2. Pentru încheierea procesului-verbal de predare-primire se va proceda la lotizarea 

suprafeţelor de teren scoase la licitaţie conform procesului-verbal de adjudecare, repartizarea 

fiecărui lot către ofertantul câştigător făcându-se în mod aleatoriu. 

13.3. Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei și se va achiziționa de la sediul 

Primariei comunei Daia,  șos. București, nr.180, județul Giurgiu. 

13.4. Participarea la licitație este condiționată de achitarea debitelor către Comuna Daia, a 

documentației de licitație și a garanției de participare. 

13.5. Nu vor participa la licitație persoanele fizice sau juridice care: 

- au debite faţă de Consiliul Local al Comunei Daia;  

- sunt în litigii cu Consiliul Local al Comunei Daia/Comuna Daia;  

- au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul Local al 

comunei Daia/Comuna Daia;  



6 

 

- au avut încheiate contracte de închiriere, care au fost reziliate datorită nerespectării clauzelor 

contractuale.  

- deţin în proprietate terenuri arabile pentru care au încheiat contracte de arendare cu terţe 

persoane. 

13.6. Dacă din motive temeinice licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de 

amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. În acest caz, ofertanților li se va 

înapoia contravaloarea garanției și a documentației în termen de 5 zile, în baza unei cereri 

înregistrate la Primăria comunei Daia. 

13.7. Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin documentația licitației se consideră 

însușite de ofertanți. 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                             Secretar, 
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Anexa nr.3 la H.C.L. al comunei Daia nr.____/27.02.2019 

 

 

II. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 Organizatorul licitaţiei 
          Comuna Daia, prin Consiliul  Local, cu sediul în localitatea Daia, tel./fax 0246/244085, 

cod fiscal 5123675, cont ____________________ deschis la Trezoreria Giurgiu 

1.2. Obiectul licitației- Terenurile arabile în suprafață totală de 164,0507 ha situate în 

extravilanul Comunei Daia, județul Giurgiu. 

 

Nr. 

crt 

Nr. sector 

cadastral 

Elemente de identificare 

Tarla Parcela Suprafata 

ha 

Nr. cadastral 

1.  10 34 217 71,625 32685 

2.  10 34 217 7,5899 - 

3.  5 35 219 9,8063 31343 

4.  13 36 267 4,5433 30646 

5.  13 36 267 10,9967 - 

6.  13 38 275 9,6121 32128 

7.  4 57 438 4,4912 31366 

8.  4 57 438 45,3862 31346 

 

1.3 Destinația arendării- Terenurile arendate vor fi folosite de crescătorii de animale pentru 

producția agricolă de cereale, plante tehnice și plante furajere. 

1.4 Procedura de licitație- -Licitaţie publică deschisă-cu ofertă prin strigare, cu adjudecarea 

la cel mai mare preţ oferit. 

1.5 Durata arendării - Terenurile se arendează pentru o perioada de 20 de ani de la data 

semnării contractului de arendare. 

1.6 Prețul minim de pornire al licitației- Prețul minim de pornire al licitației este evidenţiat 

în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt 

Nr. sector 

cadastral 

Elemente de identificare Prețul minim de 

pornire a licitației 

lei/ha/an 
Tarla Parcela Suprafata ha 

1.  10 34 217 71,625 260 

2.  10 34 217 7,5899 275 

3.  5 35 219 9,8063 260 

4.  13 36 267 4,5433 260 

5.  13 36 267 10,9967 260 
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6.  13 38 275 9,6121 260 

7.  4 57 438 4,4912 290 

8.  4 57 438 45,3862 290 

 

1.7 Pasul de licitare- Pasul de licitare va fi de 5% din preţul minim de pornire pentru fiecare 

lot în parte. 

1.8. Data licitaţiei  
              Licitaţia pentru arendarea terenurilor agricole aflate în proprietatea privată a comunei 

Daia, județul Giurgiu se va desfăşura în data de ..........martie 2019, ora 1000, la sediul 

Primăriei comunei Daia, din sat Daia, șoseaua București, nr. 180, județul Giurgiu.  

            Termenul limită de depunere a documentelor este ..........martie 2019, ora 1500, la 

Registratura Primăriei comunei Daia, cu sediul în sat Daia, șoseaua București, nr. 180, județul 

Giurgiu. 

            Documentele se pot procura începând cu data de ...... martie 2019, de la sediul 

Primăriei comunei Daia, șoseaua București, nr. 180, județul Giurgiu.  

 

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONŢINUTUL DOCUMENTELOR  
2.1. Documentele de eligibilitate ce urmează a fi predate pentru participarea la licitație, sunt 

următoarele:  

a) Pentru persoanele fizice: 

- cerere de participare la licitație; 

- copie act de identitate; 

- să aibă domiciliul pe teritoriul administrativ al comunei Daia; 

- să facă dovada deținerii de animalele înregistrate în RNE; 

- dovada achitării contravalorii documentatiei de licitaţie, în copie; 

- dovada achitării contravalorii garanției de participare, în copie; 

- certificat fiscal eliberat de Comp. Financiar-contabil, Impozite și Taxe Locale, în original; 

- procură notarială pentru persoane împuternicite să participe la licitaţie, în original; 

- declaraţie pe propria răspundere cu menţiunea ,,de acord cu propunerea de contract”. 

 

b) Pentru persoanele juridice: 

- cerere de participare la licitație; 

- să aibă sediul social pe teritoriul administrativ al comunei Daia; 

- Certificatul de Inregistrare Fiscală-copie certificată pentru conformitate cu originalul 

(pentru persoane juridice); 

- Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului, original sau copie 

certificată pentru conformitate cu originalul, valabil la data licitaţiei (pentru persoane 

juridice); 

- să aibă ca obiect de activitate înregistrat în Registrul Comerțului la data depunerii ofertei, 

activitatea codificata CAEN 014 - creșterea animalelor şi activitatea codificata CAEN 

015 – activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor).  

- să facă dovada deținerii de animalele înregistrate în RNE; 

- certificat fiscal eliberat de Comp. Financiar-contabil, Impozite și Taxe Locale, în original; 

- dovada achitării contravalorii documentatiei de licitaţie, în copie; 

- dovada achitării garanţiei de participare, în copie; 

- procură notarială pentru persoanele împuternicite să participe la licitaţie, în original; 

- copie act de identitate al reprezentantului legal al societății sau al mandatarului, după caz; 

- declaraţie pe propria răspundere cu menţiunea ,,de acord cu propunerea de contract” 

 

3. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE  

3.1. Ofertanții au obligația să constituie garanția pentru participare la licitație, angajându-se 

astfel să semneze contractul în cazul în care i se adjudecă terenul.  

3.2. Valoarea garanţiei de participare la licitaţie este de 200 de lei. 
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3.3. În cazul adjudecătorului licitaţiei, garantia de participare va constitui avans din prima 

rată. 

3.4. Garanţia de participare se reţine, ofertantul câştigător pierzând astfel suma constituită, 

atunci când acesta din urmă: 

-îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

-refuză să semneze contractul de arendare în termenul precizat în documentația de licitație. 

3.5. Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanților necâștigători, în termen de cel 

mult 15 (cincisprezece) zile de la data solicitării. 

 

4. PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENŢA ŞI COMPETENŢA COMISIEI DE 

LICITAŢIE  
4.1. Comisia de evaluare este formată dintr-un număr de 5 membri, dintre care unul este 

preşedintele comisiei.  

4.2. Comisia de licitaţie răspunde de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, având următoarele 

atribuţii: 

    a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către ofertanţi, inclusiv a termenului 

în care cererea și documentele de calificare au fost depuse; 

    b) stabilirea ofertanților eligibili şi a motivelor care stau la baza respingerii celor neeligibili, 

întocmirea procesului-verbal şi afişarea listei cu ofertanţii eligibili; 

    c) deruleaza procedura de licitatie publica cu strigare, întocmește procesului verbal prin 

care se stabilesc câştigătorii licitației; 

    d) în cazuri justificate, elaborează propunerea de anulare a licitaţiei. 

 

5. PREZENTAREA OFERTELOR 

5.1. Ofertanții vor depune la sediul Primăriei comunei Daia documentele de eligibilitate într-

un plic închis și sigilat, marcat, la expeditor, cu adresa ofertantului (pentru returnarea 

documentaţiei fără a fi deschisă în situaţia în care a fost depusă după data şi ora limită de 

depunere, sau la o altă adresă decât cea stabilită), iar la destinatar, cu denumirea, adresa 

organizatorului licitaţiei şi cu menţiunea: ,,Pentru licitaţie: Arendarea terenului în suprafață 

de _________ situat în _______________________, identificat prin T______, P_________, 

aflat în proprietatea privată a comunei Daia. A nu se deschide înainte de data_________, 

ora___”. 

5.2. Suprafața minimă care poate fi licitată de un ofertant este de 0,5 ha. 

5.3. La momentul depunerii la Registratura Primăriei comunei Daia, pe plic se va menţiona 

numărul/data/ora înregistrării. 

5.4. Plicul care este depus/transmis la o altă adresă decât cea stabilită prin documentaţie, ori 

este primit după expirarea datei şi orei limită pentru depunere, se returnează de către comisia 

de licitaţie fără a fi deschis. 

 

6. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI 

6.1. Licitaţia publică cu strigare este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 (doi) ofertanţi, 

prezența  ofertanților la licitație fiind consemnată într-un proces-verbal.  

6.2. Şedinţa este condusă de preşedintele comisiei care declară şedinţa deschisă, prezintă 

terenurile care urmează a fi supuse licitaţiei, anunţă preţul minim de pornire și pasul de 

licitare care va fi 5% din preţul minim de pornire.  

6.3. În prima etapă -de preselecție- Comisia de licitaţie va proceda la deschiderea plicurilor, 

verificarea documentelor de eligibilitate prezentate de ofertanţi şi va întocmi lista cu ofertanţii 

eligibili, excluzând de la participare pe cei care, fie nu îndeplinesc condiţiile, fie nu au 

prezentat în totalitate, până la data limită de depunere, documentele de eligibilitate solicitate. 

6.4. La finalizarea etapei de verificare a eligibilităţii (preselecţie), comisia de licitaţie va 

întocmi un proces-verbal de verificare semnat de către membrii comisiei şi ofertanţi, proces- 

verbal în care vor fi menţionate şi motivele pentru care au fost admişi sau respinşi ofertanţii. 

6.5. În continuare comisia va proceda la licitarea nivelului arendei cu ofertanţii selectaţi şi va 

declara câştigător ofertantul care va oferi cel mai mare nivel al arendei pentru suprafaţa 

solicitată, fără posibilitatea de ofertare sub nivelul minim al arendei stabilite. 
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6.6. Pentru fiecare lot licitația începe de la prețul de pornire; oferirea, de către participanți, a 

nivelului prețului de pornire este considerată ofertă; următoarele oferte, la nivelul a cel puțin 

un pas, ale participanților se consideră licitări; ofertele se înscriu în fișa de desfășurare a 

licitației care va fi anexă la procesul verbal de adjudecare. 

6.6.1 Terenurile identificate în tabelul de la Cap. II, art.2.2. din Caietul de sarcini vor fi scoase 

la licitație pe loturi, după cum urmează: 

a. Terenul cu numărul cadastral 32685, în suprafaţă totală de 71,625 ha se lotizează, astfel: 

 

Nr. LOT Suprafaţa-ha- Lotizare compacta 

1 49,36 Da 

2 16,78 Nu  

3 13,06 Da 

b. Terenul cu numărul cadastral 31343, în suprafaţă totală de 9,8063 ha reprezintă LOTUL 

nr.4 care se licitează şi adjudecă compact. 

c. Terenul cu numărul cadastral 30646, în suprafaţă totală de 4,5433 ha reprezintă LOTUL 

nr.5 care se licitează şi adjudecă compact. 

d. Terenul situat în T 36, P 267, în suprafaţă totală de 10,9967 ha reprezintă LOTUL nr.6 

care se licitează parcelat, în funcţie de numărul ofertanţilor căştigători. 

e. Terenul cu numărul cadastral 32128, în suprafaţă totală de 9,6121 ha reprezintă LOTUL 

nr.7 care se licitează şi adjudecă compact. 

f. Terenul în suprafaţă totală de 49,8774 ha, situat în T 57, P 438, identificat prin nr. cadastral 

31366 şi 31346, reprezintă LOTUL nr.8 care se licitează şi adjudecă compact. 

6.6. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să 

respecte condiţiile de salt precizate în deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei de licitaţie 

anunţă tare şi clar suma oferită de licitant. 

6.7. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele 

comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului la licitaţie care a 

obținut punctajul cel mai mare. 

6.8. La finalizarea procedurii, comisia de licitaţie întocmeşte procesul-verbal de adjudecare a 

licitaţiei ce va fi semnat de toţi membrii comisiei de licitaţie, precum şi de către ofertanţii 

participanţi sau reprezentanţii acestora. 

6.9. În cazul în care nu s-a prezentat nici un participant la licitaţie sau în cazul în care nici un 

ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta, încheindu-se în acest sens 

un proces-verbal de amânare a licitaţiei. 

 

7. DEPUNEREA, SOLUŢIONAREA ŞI COMPETENŢA REZOLVĂRII 

CONTESTAŢIILOR  
7.1. Ofertanţii care apreciază că au fost declaraţi neeligibili din motive neîntemeiate sau că nu 

au fost respectate prevederile Documentaţiei de licitaţie, pot face contestaţie. 

7.2 Contestaţia se formulează în scris, în cel mult 48 ore de la data încheierii procesului verbal 

de licitaşie, şi se sdresează spre soluţionare conducătorului instituţiei organizatoare. 

7.3 Conducătorului instituţiei organizatoare va lua măsuri de soluţionare a contestaţiei în cel 

mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. 

7.4. Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, licitaţia se 

anulează iar conducătorul instituţiei organizatoare ia măsuri pentru organizarea unei noi 

licitaţii, în condiţiile legii. 

 

8. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ŞI PARAFELE NECESARE PENTRU 

DOCUMENTELE OFERTELOR  
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8.1. Documentele depuse de ofertant, vor fi ştampilate şi semnate de persoanele desemnate 

legal, pentru fiecare document, iar în cazul persoanelor fizice, documentele vor fi semnate de 

către persoana fizică sau de împuternicitul său, dacă este cazul.  

 

9. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ŞI LIMBA FOLOSITĂ ÎN 

CORESPONDENŢA ŞI RELAŢIILE ÎNTRE PĂRŢI  
9.1. Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, care trebuie transmise între părţi se 

vor face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepţia 

documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitaţiei.  

9.2. Toate documentele vor fi întocmite în limba română 

 

10. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAŢIEI  
10.1. Anularea licitaţiei poate fi acceptată atunci când:  

- nici unul din documentele prezentate de către ofertanţi nu corespund prevederilor din 

documentele licitaţiei;  

- se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează principiul concurenţei 

loiale;  

- în cazul unor contestaţii întemeiate, admise.  

10.2. Anularea se face prin hotărârea comună a reprezentanţilor comisiei de licitaţie şi se va 

comunica în scris tuturor participanţilor, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări. 

Poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul licitaţiei cât şi ulterior până la 

semnarea contractului de arendă, ofertantul despre care se dovedeşte că a furnizat informaţii 

false în documentele de calificare.  

10.3. Dacă din motive întemeiate licitatia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de 

amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. În acest caz, ofertanţilor li se va 

înapoia în termen de 5 (cinci) zile garanţia de participare la licitaţie şi contravaloarea 

documentaţiei de licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la Primăria Comunei Daia.  

De asemenea, documentele depuse de ofertanţi la prima licitaţie, taxele plătite rămân valabile 

şi pentru a 2-a licitaţie, în cazul în care aceştia doresc o nouă participare.  

 

11. DISPOZIŢII FINALE  
11.1. Nu vor participa la licitatie persoanele fizice sau juridice care:  

- au debite faţă de Consiliul Local al Comunei Daia;  

- sunt în litigii cu Consiliul Local al Comunei Daia/Comuna Daia;  

- au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul Local al 

comunei Daia/Comuna Daia;  

- au avut încheiate contracte de închiriere, care au fost reziliate datorită nerespectării clauzelor 

contractuale.  

- deţin în proprietate terenuri arabile pentru care au încheiat contracte de arendare cu terţe 

persoane. 

  

                  Președinte de ședință,                                                    Secretar, 



Anexa nr.4 la H.C.L. al comunei Daia nr._____/_______ 

 

FORMULARE 

 

1.   CERERE ÎNSCRIERE LICITAȚIE 

 

 

 

CĂTRE , 

COMUNA DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

 

  Subsemnatul(a) ........................................................................ domiciliat(a) în 

.............................. Str. ....................................., nr. ..........., bl. ..........., ap. ............., 

posesor al B.I. (CI) seria ........................Nr. ......................., C.N.P. 

..........................................., telefon ........................., în calitate de  reprezentant 

(administrator) al A.F., P.F. sau S.C. ..................................................., cu sediul în 

......................., jud. .............................., str. ........................................., nr. ............., 

având cod fiscal (unic de inregistrare) nr. ............................................, înregistrat la 

Registrul Comerţului cu nr. ................................................., cont 

......................................................... deschis la 

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

solicit înscrierea la licitaţia publică care va avea loc în data de 

................................ora .........., la sediul Primăriei Comunei Daia, pentru arendarea 

terenului agricol în suprafață de………………………, identificat prin nr. sector 

cadastral……………, tarla............, parcela …………………….,  

Documentația de licitație a fost achitată cu chitanta nr. 

………………………,  

Garanţia de participare la licitaţie a fost achitată cu chitanţa nr. 

………………………….. . 

   

 

 Data,                                                                       Semnătura,  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

2. DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul, _____________________________, reprezentant/împuternicit al 

_______________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului),  

SAU 

Subsemnatul, _____________________________, cu domiciliul în 

________________, str._________, nr___, judeţul Giurgiu,  

declar pe propria răspundere, că, în calitate de ofertant la procedura de arendare prin 

licitaţie publică a terenulului arabil aflat în domeniul privat al comunei Daia, judeţul Giurgiu, 

sunt de acord cu propunerea de contract prezentată în cadrul Documentaţiei de licitaţie.  

 

 

 

 

 

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

___________________________ 

 (Nume, prenume) 

___________________________ 

 (Funcţie) 

__________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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    Anexa nr.5 la H.C.L. al comunei Daia nr.___/28.02.2019 

                                                   

 

 

CONTRACT- CADRU DE ARENDĂ 

  

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. COMUNA DAIA,  cu sediul în sat Daia, Şoseaua Bucureşti, nr. 180, comuna Daia, judeţul 

Giurgiu, telefon/fax 0246244085, cod fiscal 5123675, având cont __________________ 

deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentată prin Șerban Adrian-Florin, având funcţia de 

primar, în calitate de locator-ARENDATOR,  

şi 

 

1.2. S.C./Î.I./P.F.A. ....................................................................................................., cu sediul 

social în (localitatea) ............................, str. ................................. nr. ........................., judeţ 

Giurgiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..........................................., sub nr. 

...................... din ..................................., cod fiscal nr. .................................... din 

.............................., reprezentată de ..........................................., cu funcţia de 

........................................., în calitate de locatar-ARENDAȘ, pe de altă parte, 

sau 

Dl/Dna ...................................................................., domiciliat în 

........................................................, str. .................................. nr. .............., judeţ Giurgiu,  

posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ........... nr. ..................... eliberat de 

........................, cod numeric personal ................................................., în calitate de locatar,  

 

în temeiul procesului verbal de adjudecare nr. ...../ ..................  încheiat cu ocazia arendării 

terenului cu destinaţie agricolă aparținând domeniului privat al comunei Daia, județul Giurgiu au 

convenit să încheie prezentul contract de arendă, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

2. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI 

2.1  Arendatorul predă, iar arendaşul primește terenul ....................., situat în .........................., 

având datele de identificare __________________. 

2.2  Predarea-primirea terenului arabil se va face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data 

semnării prezentului contract, prin proces-verbal de predare primire, care va fi încheiat, datat şi 

semnat de către părţile contractante, menţionându-se totodată limitele şi vecinătățile acestuia. 

2.3  Terenul arabil este folosit pentru producția agricolă de cereale, plante tehnice și plante furajere, 

necesare creşterii animalelor. 

 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Prezentul contract de arendă se încheie pe o perioadă de 20 ani, cu începere de la data semnării 

prezentului contract. 

3.2. Contractul de arendare se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre părţi 

nu a comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său cu cel puţin un an înainte de expirarea 

termenului. 

 

4. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ 

4.1  Arenda se va plăti în bani și este în valoare de  .................. lei/ha/an, urmând a fi achitată în 

două tranșe, după cum urmează: prima tranșă de 30 % până la data de 30 iunie, iar cealaltă tranșă 

de 70 % până la data de 15 decembrie, cu excepția anului fiscal 2019, când prima tranșă de 30 % 

din valoarea contractului se va achita în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de  
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arendă. 

4.2 Pentru anii fiscali următori, arenda se va indexa cu indicele de inflație aferent anului fiscal 

respectiv, prin act adițional la contract.  

4.3 Sumele încasate se fac venit la bugetul local. 

 

5. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1 Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt următoarele: 

a) de a încasa de la arendaş arenda; 

b) să predea terenul, liber de orice sarcini, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen 

de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de arendă.  

c) de a solicita informaţii privind modul de exploatare a terenului arendat; informaţiile se vor 

furniza în scris, pe propria răspundere a arendaşului, în termen de maxim 30 zile de la solicitare; 

d) să verifice, oricând şi fără nici o restricţie, starea faptică a terenului arendat, cu sau fără 

înştiinţarea prealabilă a arendaşului; 

e) să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat. Pe timpul controlului, 

arendatorul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia; 

f) să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia, pe bază de proces 

verbal de predare primire.  

 

5.2 Drepturile şi obligaţiile arendașului sunt următoarele: 

a) să exploateze în mod optim terenul cu destinaţie agricolă arendat, ca un bun proprietar şi potrivit 

destinaţiei stabilite prin contract; 

b) de a folosi şi de a culege fructele terenului cu destinaţie agricolă care face obiectul prezentului 

contract; 

c) să plătească arenda la termenele stabilite şi în modalitaţile convenite prin prezentul contract, 

conform cap.4; 

d) să achite taxa pe teren, prevăzută la art. 463, alin. (2) din Legea privind Codul fiscal nr. 

227/2015, actualizată; 

e) să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului;  

f) să menţină potenţialul productiv al terenului cu destinaţie agricolă arendat; 

g) să realizeze un asolament echilibrat, cu respectarea tehnologiilor specifice de cultură; 

h) să realizeze un program de fertilizare organo-minerală conform tehnologiilor de cultură; 

i) să respecte toate verigile tehnologice specifice culturilor înfiinţate pentru realizarea producţiilor 

scontate; 

j) să restituie terenul agricol arendat la încetarea contractului de arendă liber de sarcini; 

k) să ia măsuri pentru evitarea poluării terenului agricol şi a mediului pe toată durata contractului, 

să respecte orice alte obligaţii de mediu cuprinse în legislaţie şi să nu transfere răspunderea privind 

obligaţiile de mediu; 

l) în cazul în care la data încheierii contractului de arendă, pe suprafeţele de teren ce fac obiectul 

contractului de arendare există culturi înfiinţate de către deţinătorii legali, arendaşul va proceda la 

despăgubirea celui ce a înfiinţat culturile în mod legal sau acesta va fi lasat să îşi strânga recoltele, 

în condiţiile în care deţinătorul culturii şi-a achitat datoriile către Consiliul local al comunei Daia. 

 

6. RĂSPUNDEREA 

6.1.  În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una dintre părţi, în termenele stabilite 

în contract, contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia instanţei şi fără nici o altă 

formalitate prealabilă (pact comisoriu). Rezilierea de drept a contractului va fi adusă la cunoştinţă 

arendaşului printr-o notificare. 

6.2. În cazul în care, părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea, de partea care suferă vreun 

prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei 

respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 
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6.3. Pentru plata cu întârziere a obligaţiilor de la punctul 4.1, arendatorul va percepe penalitaţi de 

întârziere în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma datorată.  

 

7. SUBARENDAREA ȘI CESIUNEA 

7.1 Cu acordul scris al arendatorului, arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului 

care participă la exploatarea bunurilor arendate sau descendenţilor săi majori. 

7.2 Subarendarea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

                             

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

8.1 Contractul de arendare încetează în următoarele situaţii: 

a) expirarea termenului contractului; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului prezentului contract sau a altor 

clauze din contract; 

c) prin acordul scris al ambelor părţi, arendașul obligându-se la respectarea obligațiilor asumate 

(taxe, arendă) până la data preluării terenului ca urmare a încetării contractului; 

d) concesionarea terenului care face obiectul contractului de arendare; 

e) hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti; 

f) dizolvarea arendaşului persoană juridică/decesul arendaşului persoană fizică; 

g) deschiderea procedurii falimentului/insolventei. 

 h) din orice alte cauze prevăzute de lege. 

 

9 .NOTIFICĂRI 

9.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a 

prezentului contract. Schimbarea sediului uneia dintre părţi este obligatoriu a fi notificată celeilate 

părţi în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare. Lipsa acestei informări nu atrage sancţiunea 

necomunicării notificărilor legate de executarea contractului. 

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare  

recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se considera primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

9.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax sau e-mail, ea se consideră primită în ziua în care a fost 

expediată. 

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalitaţile prevăzute la alineatele precedente. 

9.5. Refuzul de a primi notificările nu reprezintă o lipsă a aducerii la cunoştinţă şi o cauza de 

neîndeplinire a procedurii de comunicare. 

 

10. LITIGII 

10.1 Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu arendarea, 

executarea sau încetarea contractului. 

10.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, proprietarul şi arendașul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

pe cale contencioasă la instanţa competentă de la sediul arendatorului. 

10.3 Fiind un contract administrativ, competenţa de soluţionare a litigiilor născute în legătură cu 

încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului revine în exclusivitate 

instanţelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

11. DISPOZIȚII FINALE 

11.1 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. 
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11.2 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat de 

ambele părţi. 

11.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii la Consiliul local.  

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..............., la sediul Primăriei comunei Daia, județul 

Giurgiu, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

  

 

  Președinte de ședință,                                                            Secretar, 
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CAPITOLUL I 
 

INTRODUCERE 
 

 

I.1. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE ŞI AL CONCLUZIILOR 

IMPORTANTE 
 

   Obiectul studiului de fezabilitate îl constituie următoarele terenuri: 1. ISLAZ – 

tarla 34, parcela 217 - 71,625 Ha arabil extravilan; 2.  ISLAZ – tarla 34, parcela 217 - 

7,5899 Ha arabil extravilan; 3. ISLAZ – tarla 35, parcela 219 - 9,8063 Ha arabil 

extravilan; 4. ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 4,5433 Ha arabil intravilan; 5. ISLAZ – 

tarla 36, parcela 267 - 10,9967 Ha arabil extravilan, 6. ISLAZ – tarla 38, parcela 275 - 

9,6121 Ha arabil extravilan; 7. ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 4,4912 Ha arabil 

extravilan; 8.  ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 45,3862 Ha arabil extravilan - TOTAL 

164,0507 teren arabil, proprietăți imobiliare situate în com. Daia, jud. Giurgiu, aflat în 

domeniul privat al comunei Daia, în administrarea Consiliului Local al comunei Daia, cu 

sediul în com. Daia, sat Daia, șos. Bucuresti nr. 180, jud. Giurgiu.  

 

      Scopul studiului de fezabilitate: îl constituie închirierea terenurilor și estimarea 

valorii de circulație a acestora. 
 

Tipul de valoare: valoarea estimată este valoarea de piaţă. 

 

Inspecţia proprietății supusă evaluării s-a efectuat la data de 1.10.2018. 

 

Data evaluării este 5.10.2018, dată la care sunt disponibile datele şi informaţiile, se 

consideră valabile ipotezele luate în considerare şi este valabilă valoarea estimată de 

evaluator; data finalizării raportului de evaluare este 5.10.2018. 
 

 

Moneda în care va fi exprimată valoarea de piaţă estimată este LEI. La data 

raportului de evaluare, cursul oficial B.N.R. de schimb este 1 EUR = 4,6684 LEI. 
 

 

Raportul de evaluare se adresează COMUNEI DAIA, în calitate de client şi 

destinatar. 

Raportul de evaluare se va utiliza de către beneficiarul acestuia pentru scopul anterior 

menţionat. 

Pentru orice alt scop decât cel declarat anterior, terenurile pot avea valoare diferită. 
 

 

 - Cea mai bună utilizare în cadrul proprietăţilor imobiliare evaluate este: teren 

arabil/pășune * după caz. 
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 - Valoarea de piaţă a terenurilor, fără TVA, estimată utilizând Abordarea prin piață: 

# subiectul evaluării Valoarea estimată (la 

piată) - EUR 

Valoarea estimată (la 

piată) - RON 

1 teren extravilan arabil – tarla 34, 

parcela 217 (71,625 Ha) 

236.363 1.101.900 

2 teren extravilan arabil – tarla 34, 

parcela 217 (7,5899 Ha) 

25.047 116.800 

3 teren extravilan arabil – tarla 35, 

parcela 219 (9,8063 Ha) 

32.361 150.900 

4 teren extravilan arabil – tarla 36, 

parcela 267 (4,5433 Ha) 

14.993 69.900 

5 teren extravilan arabil – tarla 36, 

parcela 267 (10,9967 Ha) 

36.289 169.200 

6 teren extravilan arabil – tarla 38, 

parcela 275 (9,6121 Ha) 

40.371 188.200 

7 teren extravilan arabil – tarla 57, 

parcela 438 (4,4912 Ha) 

18.863 87.900 

8 teren extravilan arabil – tarla 57, 

parcela 438 (45,3862 Ha) 

190.622 888.600 

- TOTAL 594.909 2.773.400 
 

 

- Valoarea pentru închirierea terenurilor, fără TVA, propusă de evaluator este:  

# subiectul evaluării Chiria propusa – 

RON/Ha/an 

Chiria propusă – RON 

total / suprafață/an 

1 teren extravilan arabil – tarla 34, 

parcela 217 (71,625 Ha) 

260 18.623 

2 teren extravilan arabil – tarla 34, 

parcela 217 (7,5899 Ha) 

275 2.087 

3 teren extravilan arabil – tarla 35, 

parcela 219 (9,8063 Ha) 

260 2.550  

4 teren extravilan arabil – tarla 36, 

parcela 267 (4,5433 Ha) 

260 1.181 

5 teren extravilan arabil – tarla 36, 

parcela 267 (10,9967 Ha) 

260 2.8659 

6 teren extravilan arabil – tarla 38, 

parcela 275 (9,6121 Ha) 

260 2.499 

7 teren extravilan arabil – tarla 57, 

parcela 438 (4,4912 Ha) 

290 1.302 

8 teren extravilan arabil – tarla 57, 

parcela 438 (45,3862 Ha) 

290 13.162  
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Valoarea a fost estimată ţinând seama exclusiv de ipotezele şi condiţiile limitative 

menţionate în studiu de fezabilitate şi este valabilă la data studiului de fezabilitate numai 

pentru scopul precizat. 

Valoarea de piaţă estimată în studiul de fezabilitate se aplică proprietăților evaluate 

luate ca întreg, orice alocare a valorii între diferite părţi ale proprietăților va invalida 

valoarea estimată. 

 

 

 I.2. CERTIFICARE 

 
Prin prezenta, conform IVS 103  „Raportarea evaluării”, în limita cunoştinţelor şi 

informaţiilor deţinute, certific că afirmaţiile prezente şi susţinute în acest raport de evaluare 

sunt adevărate şi corecte. 

De asemenea, certific că analizele, opiniile şi concluziile prezente sunt limitate numai 

de ipotezele considerate şi condiţiile limitative specifice şi sunt analizate, opiniile şi 

concluziile mele personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. 

În plus, certific că nu am niciun interes prezent sau de perspectivă în proprietatea 

bunurilor care fac subiectul prezentului studiu de fezabilitate şi niciun interes sau influenţă 

legată de părţile implicate. 

Onorariul evaluatorului nu este condiţionat de vreun aspect al studiului de 

fezabilitate. 

Analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu 

cerinţele din Standardele Internaţionale de Evaluare – IVS, cu recomandările şi metodologia 

de lucru ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizati din România). 

Certific faptul că inspecţia bunurilor imobile, ce fac obiectul prezentei evaluări, a fost 

realizată personal, în prezenţa reprezentantului clientului. 

La data elaborării acestui raport de evaluare, evaluatorul este membru titular 

ANEVAR - Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizati din România şi îndeplineşte 

cerinţele adecvate de pregătire profesională şi are experienţă în ceea ce priveşte localizarea 

şi categoria de proprietate evaluată în cadrul acestui raport. 

Nicio persoană nu a acordat asistenţă profesională evaluatorului în elaborarea raport 

de evaluare. 

 

 

P.F. SĂCEANU G. MARIUS – VALENTIN –  

EXPERT EVALUATOR DE PROPRIETĂTI IMOBILIARE 
Evaluator Autorizat 

ec. Marius Valentin SĂCEANU 

Membru Titular – E.P.I., E.B.M. 
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CAPITOLUL II 
 

PREMISELE STUDIULUI DE FEZABILITATE 
 

 

 

II.1.IDENTIFICAREA CLIENTULUI ŞI A DESTINATARULUI 

STUDIULUI DE FEZABILITATE 
 

 

          Clientul şi destinatarul studiului de fezabilitate este COMUNA DAIA, cu sediul în 

comuna Daia, sat Daia, șos. București nr. 180, jud. Giurgiu.  

 

 
   

 II.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI.  

          PREGĂTIRE.   EXPERIENŢĂ 
 

           Studiul de fezabilitate este întocmit de P.F. Săceanu Marius - Valentin, cu sediul în 

mun. Giurgiu, B-dul Bucureşti, bl. 45/4D, sc. E, et. 3, ap. 12, jud. Giurgiu, tel. mobil 

0726.740.112, care activează din anul 2011, înregistrat la A.J.F.P. Giurgiu cu seria A, nr. 

0782534, C.N.P. 1850523520017, C.I.F. 28699600, având ca obiect de activitate: 

consultanţă pentru afaceri şi management, alte activităţi prestate în principal întreprinderilor. 

          Evaluatorul este membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 

România (ANEVAR) din anul 2011 – legitimaţie nr. 15887 (valabilă pe anul 2016). 

           Evaluatorul autorizat lucrează cu metodele şi standardele ANEVAR, metode şi 

standarde care sunt în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS) adoptate 

de ANEVAR ca standarde naţionale începând cu anul 2004. 

         Evaluatorul are încheiată asigurare de răspundere profesională. 

E-mail: mvsaceanu@gmail.com.   
 

  

II.3. OBIECTUL, SCOPUL ŞI UTILIZAREA STUDIULUI DE 

FEZABILITATE 
  

          II.3.1. Obiectul studiului de fezabilitate îl constituie proprietățile imobiliare: 1. 

ISLAZ – tarla 34, parcela 217 - 71,625 Ha arabil extravilan; 2.  ISLAZ – tarla 34, 

parcela 217 - 7,5899 Ha arabil extravilan; 3. ISLAZ – tarla 35, parcela 219 - 9,8063 Ha 

arabil extravilan; 4. ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 4,5433 Ha arabil intravilan; 5. 

ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 10,9967 Ha arabil extravilan, 6. ISLAZ – tarla 38, 

parcela 275 - 9,6121 Ha arabil extravilan; 7. ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 4,4912 Ha 

arabil extravilan; 8.  ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 45,3862 Ha arabil extravilan - 

TOTAL 164,0507 teren arabil, proprietăți situate în com. Daia, jud. Giurgiu, aflate în 

domeniul privat al comunei Daia, administrate de Comuna Daia, cu sediul în com. Daia, sat 

Daia, șos. București nr. 180, jud. Giurgiu, conform documentelor de proprietate ale 

clientului.  

            

mailto:mvsaceanu@gmail.com
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         II.3.2. Scopul acestui studiu îl constituie închirierea proprietăților. 

 

         II.3.3. Studiul de fezabilitate se adresează COMUNEI DAIA, cu sediul în comuna 

Daia, sos. București nr. 180, jud. Giurgiu, în calitate de client şi destinatar. 

 
 

II.4. DREPTUL DE PROPRIETATE EVALUAT 
În prezentul studiu de fezabilitate se evaluează dreptul deplin de proprietate asupra 

proprietăţilor imobiliare, aşa cum a fost definită mai sus. 

 
 

          II.5. BAZA DE EVALUARE. TIPUL VALORII ESTIMATE.  
Ţinând cont de scopul studiului de fezabilitate, s-au urmărit recomandările 

standardului internaţional de aplicaţie în evaluare: 

➢ IVS – CADRU GENERAL   

➢ IVS 103 – Raportarea evaluării 

➢ IVS 230 –Drepturi asupra proprietății imobiliare  

➢ Legea nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare 

➢ O.U.G. nr. 34/2013 

➢ Legea nr. 213/1998 cu modificările și completările ulterioare 

➢ Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare 

➢ Legea nr. 72/2002 cu modificările și completările ulterioare 

➢ Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare 

➢ Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare 

➢ H.G. nr. 940/2002 

➢ O.G. nr. 210/2009, nr. 541/2009, nr. 226/235/2003 

➢ O.G. nr. 407/2013 

➢ O.U.G. nr. 246/2008 

➢ Ordinul Prefectului nr. 82/1998 

➢ Decizia nr. 155/1991 

➢ Hotărârea C.L. Daia nr. 13, din 12.03.2015 
 

Pentru proprietățile imobiliare menţionate va fi estimată valoarea de piaţă, cu 

respectarea Standardelor de Evaluare a Bunurilor - ediția 2018, care include Standardele 

Internaţionale de Evaluare din 2013, Standardul Internaţional de Evaluare IVS CADRU 

GENERAL defineşte valoarea de piaţă ca fiind suma estimată pentru care un activ ar putea 

fi schimbat, la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o 

tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat si în care părţile au acţionat fiecare în 

cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.     
 

Metodologia de evaluare aplicată include abordarea prin comparaţii și prin 

capitalizarea venitului.  

Metoda comparaţiei directe utilizează procesul de lucru în care estimarea valorii de 

piaţă se face prin analizarea pieţei pentru a găsi proprietăţi similare şi comparând apoi 

aceste proprietăţi cu cea de evaluat. 

Analiza comparativă se axează pe asemănările şi diferenţele între proprietăţi şi 

tranzacţii / oferte, care influenţează valoarea. 

Metodele de evaluare bazate pe capitalizarea/actualizarea venitului constau în 

tehnici și formule matematice folosite de evaluatori pentru analiza capacității unei 
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proprietăți imobiliare de a genera venituri în viitor, venituri care sunt convertite în valori 

actualizate. 

          

          II.6. DATA ESTIMĂRII VALORII 
 

Data evaluării este 05.10.2018, dată la care se consideră valabile ipotezele luate în 

considerare şi valorile estimate de către evaluator.  
 

 

II.7. DATA INSPECŢIEI este 01.10.2018.  

 
 

II.8. DATA FINALIZĂRII RAPORTULUI este 05.10.2018.  

 

          II.9. MONEDA RAPORTULUI DE EVALUARE 
 

În cadrul studiului de fezabilitate, valorile vor fi exprimate în lei si euro. 

Moneda în care va fi exprimată valoarea finală este lei. 

 

 
 

          II.10. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 

Valoarea exprimată ca opinie în prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi 

plătită, cash sau integral, fără a lua în calcul condiţii de plată deosebite (rate, leasing etc.). 

  

 

         II.11. INSPECŢIA PROPRIETĂŢILOR 
 

 

Inspecţia şi fotografierea proprietăţilor a fost realizată de către evaluator în data de 

01.10.2018, în prezenţa reprezentantului clientului.  

Au fost preluate informaţii referitoare la proprietățile evaluate, starea fizică şi 

funcţională a acestora şi s-au fotografiat proprietățile supuse evaluării. Nu s-au realizat 

investigaţii privind eventualele contaminări / infestări ale proprietăților subiect sau 

amplasamentelor învecinate şi nu au fost inspectate părţi neexpuse sau inaccesibile ale 

proprietăților.     

 

      

          II.12. SURSE DE INFORMAŢII 
 

Prezentul studiu de fezabilitate a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de către 

client / destinatar, corectitudinerea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea 

acestora. 

Informaţiile utilizate au fost: 

Situaţia juridică a proprietăţilor imobiliare; 

Discuții cu reprezentanții clientului – funcționarii Primăriei comunei Daia; 

Informaţii privind piaţa imobiliară specifică (preţurile de ofertă ale terenurilor 

comparabile cu caracteristici similare). 
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      Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate: 

    Standarde Internaţionale de Evaluare ediţia 2013; 

    Suport Curs « Evaluarea proprietăţilor imobiliare », editat de ANEVAR şi IROVAL; 

    “Evaluarea Proprietăţii Imobiliare” editată de APPRAISAL INSTITUTE şi tradusă în 

limba română de ANEVAR. 

    „Evaluarea terenului – aplicaţii”, coordonator Sorin V. Stan, Editura IROVAL 

Bucureşti, 2009.  

 

Sursele de informaţii au fost: 

Clientul / proprietarul pentru informaţiile legate de proprietățile imobiliare evaluate 

(situaţie juridică, economică, suprafaţă, istoric ş.a.) care este responsabil exclusiv pentru 

veridicitatea informaţiilor furnizate; 

presa de specialitate şi evaluatori care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa locală; 

baze de date a evaluatorului; 

informaţii de pe internet, privind oferte de terenuri similare. 

 

 

        II.13. CLAUZE DE NEPUBLICARE 
 

Acest studiu de fezabilitate este confidenţial pentru client şi destinatar şi poate fi 

utilizat numai pentru scopul menţionat în raport. Evaluatorul nu acceptă nicio altă 

responsabilitate faţă de o terţă persoană care să poată face uz de el, indiferent de situaţie.  

Acest studiu de fezabilitate nu poate fi inclus parţial sau în întregime şi nici ca 

referinţă într-un document publicat circulară sau declaraţie, sub nicio formă, fără acordul 

scris al evaluatorului.  

 

 

      II.14. Valabilitatea studiului de fezabilitate 
 

Valorile estimate de evaluator sunt valabile la data evaluării. 

 
 

       II.15. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE 
 

➢ a. Prezentul studiu de fezabilitate este întocmit la cererea clientului şi în scopul 

precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea, 

în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării şi evaluatorului 

verificator, aşa cum se precizează la punctul h de mai jos. Nu se asumă 

responsabilitatea faţă de nicio altă persoană în afara clientului, destinatarului 

evaluării şi celor care au obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea 

pentru niciun fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în 

urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui studiu. 

➢ b. Studiul de fezabilitate este valabil la data evaluării. 

➢ c. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează 

fie proprietățile imobiliare evaluate, fie dreptul de proprietate asupra acestora şi care 

nu sunt cunoscute de către evaluator. În acest sens se precizează că nu au fost făcute 
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cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că documentele de proprietate 

sunt valabile. 

➢ d. Se presupune că proprietățile imobiliare în cauză respectă reglementările privind 

documentaţiile de urbanism, legile în vigoare şi regulamentele sanitare, iar în cazul în 

care nu sunt respectate aceste cerinţe, valoarea de piaţă va fi afectată. 

➢ e. Proprietățile nu au fost expertizate detaliat. Orice schiţă din studiul de fezabilitate 

prezintă dimensiunile aproximative ale proprietăţilor şi este realizată pentru a ajuta 

cititorul studiului să vizualizeze proprietatea. Nu au fost puse la dispoziţia 

evaluatorului măsurători de cadastru. 

➢ f. Evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăţilor, 

starea şi structura solului, structura fizică, sisteme de funcţionare sau asupra 

condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietățile imobiliare în cauză sau de pe vreo 

proprietate învecinată, inclusiv prezenţa substanţelor periculoase, substanţele toxice 

etc.), care pot majora sau micşora valoarea proprietăţilor. Astfel de condiţii nu au fost 

observate, la data inspecţiei şi nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei 

obişnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu este 

elaborat ca un audit de mediu sau ca un studiu detaliat al stării proprietăţilor, astfel de 

informaţii depăşind sfera acestui studiu şi calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu 

oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află proprietățile şi nu 

este responsabil pentru existenţa unor astfel de situaţii şi a eventualelor lor consecinţe 

şi nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor. 

➢ g. Evaluatorul a obţinut informaţii, estimări şi opinii necesare întocmirii studiului de 

fezabilitate din următoarele surse: documente de proprietate, pagini de Internet - pe 

care le consideră a fi credibile şi evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate şi 

corecte. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei informaţiilor 

furnizate de terţe părţi. 

➢ h. Conţinutul acestui studiu de fezabilitate este confidenţial pentru client şi destinatar 

şi autorul nu îl va dezvălui unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute de 

Standardele Internaţionale de Evaluare sau atunci când proprietatea a intrat în atenţia 

unui corp judiciar calificat. 

➢ i. Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către 

clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client şi în scopul 

precizat în raportul de evaluare. 

➢ j. Consimţământul scris al evaluatorului şi al evaluatorului verificator (dacă al 

acestuia din urmă este necesar), trebuie obţinut înainte ca oricare parte a studiului de 

fezabilitate să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoane, cu excepţia 

clientului şi destinatarului. Consimţământul scris şi aprobarea trebuie obţinute înainte 

ca studiul de fezabilitate (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis 

unei terţe părţi sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, 

relaţii publice, informaţii, vânzare sau alte mijloace. Studiul de fezabilitate nu este 

destinat asiguratorului proprietăţilor evaluate, iar valoarea prezentată nu are legătură 

cu valoarea de asigurare.  
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CAPITOLUL III 
 

PREZENTAREA DATELOR 
 

 

III.1. IDENTIFICARE PROPRIETĂŢILOR 
 

           1. ISLAZ – tarla 34, parcela 217 - 71,625 Ha arabil extravilan; 2.  ISLAZ – tarla 

34, parcela 217 - 7,5899 Ha arabil extravilan; 3. ISLAZ – tarla 35, parcela 219 - 9,8063 

Ha arabil extravilan; 4. ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 4,5433 Ha arabil intravilan; 5. 

ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 10,9967 Ha arabil extravilan, 6. ISLAZ – tarla 38, 

parcela 275 - 9,6121 Ha arabil extravilan; 7. ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 4,4912 Ha 

arabil extravilan; 8.  ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 45,3862 Ha arabil extravilan - 

TOTAL 164,0507 Ha teren arabil, proprietăți imobiliare situate în com. Daia, jud. 

Giurgiu, în zonă periferică, agrară a localității.  
 

 

III.2. DESCRIEREA JURIDICĂ  
 

1. ISLAZ – tarla 34, parcela 217 - 71,625 Ha arabil extravilan;  

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 10; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; schimb CL cu HCL O.P. nr. 82/1998; domeniul privat al 

comunei Daia 

2. ISLAZ – tarla 34, parcela 217 - 7,5899 Ha arabil extravilan;  

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 10; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; schimb CL cu HCL O.P. nr. 82/1998; domeniul privat al 

comunei Daia 

3. ISLAZ – tarla 35, parcela 219 - 9,8063 Ha arabil extravilan;  

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 5; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; schimb CL cu HCL O.P. nr. 82/1998; domeniul privat 

4. ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 4,5433 Ha arabil intravilan; 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 13; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; S.C. nr. 167/CAF/2014 – Tribunalul Giurgiu, C.F. nr. 

30646; domeniul privat al comunei Daia 

5. ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 10,9967 Ha arabil extravilan; 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 12; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; schimb CL cu HCL O.P. nr. 82/1998; domeniul privat al 

comunei Daia 

6. ISLAZ – tarla 38, parcela 275 - 9,6121 Ha arabil extravilan; 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 13; dobândire/dare în folosință – Decizia nr. 

155/1991; domeniul privat al comunei Daia 

7. ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 4,4912 Ha arabil extravilan; 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 4; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; domeniul privat al comunei Daia 

8. ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 45,3862 Ha arabil extravilan 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 4; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; domeniul privat al comunei Daia 
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- TOTAL 164,0507 Ha teren arabil - proprietăți aflate în domeniul privat al comunei Daia, 

administrate de Consiliul Local al Comunei Daia, cu sediul în com. Daia, sat Daia, șos. 

Bucuresti nr. 180, jud. Giurgiu, conform documentelor clientului / proprietarului. 

  Nu se cunoaste dacă proprietățile au sarcini.  

Statutul proprietăţilor imobiliare va fi dovedit la o dată ulterioară finalizării raportului 

de evaluare prin extras nou de carte funciară pentru informare, prin grija clientului / 

proprietarului. 
 

 

III.3. DATE DESPRE ZONĂ, COMUNĂ, VECINĂTĂŢI ŞI 

AMPLASARE 
 

Așezare 

Daia este o comună în județul Giurgiu, regiunea Muntenia, România, situate pe șoseaua ce 

unește Bucureștiul de Ruse, respectiv țara noastră de Bulgaria. Populația comunei este una 

îmbătrânită, majoritatea tinerilor plecând la oraș, mai ales în perioada de până în anul 2000. 

Activitatea localnicilor este preponderent agrară: se cresc animale mici, păsări, vite și se 

cultivă cereale, legume și viță de vie.  

Activități economice principale: morărit, tâmplărie, agricultură.   

 

Relief 

Comuna Daia este așezată în partea centrală a Câmpiei Române. 

 

Localități Componente 

•  Daia  

•  Plopșoru (+Dăița, actual integrat în Plopșoru) 

 

Vecini 

•  comuna Băneasa (N-E)  

•  comuna Oinacu (S-E)  

•  comuna Frătești (S si SV) 

 

Proprietățile sunt localizate în zonă periferică a com. Daia, jud. Giurgiu, în zonă agricolă, 

având în vecinătate terenuri arabile.    

            Accesul pe proprietate se face pe un drum de pământ..   

            Amplasamentul nu dispune de îmbunatăţiri interne.  

 

              III.4. INFORMAŢII DESPRE AMPLASAMENT 

1. ISLAZ – tarla 34, parcela 217 - 71,625 Ha arabil extravilan;  

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 10; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; schimb CL cu HCL O.P. nr. 82/1998; domeniul privat al 

comunei Daia 

2. ISLAZ – tarla 34, parcela 217 - 7,5899 Ha arabil extravilan;  

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 10; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; schimb CL cu HCL O.P. nr. 82/1998; domeniul privat al 

comunei Daia 

3. ISLAZ – tarla 35, parcela 219 - 9,8063 Ha arabil extravilan;  

http://ro-geo.ro/info-localitate/Giurgiu/Calugareni/Branistari/
http://ro-geo.ro/info-localitate/Giurgiu/Adunatii-Copaceni/*/
http://ro-geo.ro/info-localitate/Giurgiu/Comana/*/
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Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 5; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; schimb CL cu HCL O.P. nr. 82/1998; domeniul privat 

4. ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 4,5433 Ha arabil intravilan; 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 13; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; S.C. nr. 167/CAF/2014 – Tribunalul Giurgiu, C.F. nr. 

30646; domeniul privat al comunei Daia 

5. ISLAZ – tarla 36, parcela 267 - 10,9967 Ha arabil extravilan; 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 12; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; schimb CL cu HCL O.P. nr. 82/1998; domeniul privat al 

comunei Daia 

6. ISLAZ – tarla 38, parcela 275 - 9,6121 Ha arabil extravilan; 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 13; dobândire/dare în folosință – Decizia nr. 

155/1991; domeniul privat al comunei Daia 

7. ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 4,4912 Ha arabil extravilan; 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 4; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; domeniul privat al comunei Daia 

8. ISLAZ – tarla 57, parcela 438 - 45,3862 Ha arabil extravilan 

Nr. sector cadastral Lg. nr. 165/2013 – 4; dobândire/dare în folosință – Ordinul 

Prefectului nr. 82/1998; domeniul privat al comunei Daia 

 

TOTAL 164,0507 Ha teren arabil  
Forma amplasamentului este o formă geometrică neregulată, după caz. Topografia 

amplasamentului este înclinată (tarlalele 34, 35, 36), relativ plană (tarlalele 38 și 57). 

Terenurile nu dispun de utilităti.  

            Terenurile nu sunt împrejmuite. 
 

 

          III.5. DESCRIEREA AMENAJĂRILOR ŞI A TERENURILOR 
 

             Proprietățile imobiliare dispun de un amplasament favorabil desfăşurării activităţii 

agricole. Situarea proprietăţilor evaluate în zona agricolă a comunei Daia le conferă 

acestora o poziție favorabilă. 

         

 

           III.6. DATE PRIVIND ISTORICUL TRANZACŢIILOR CU 

PROPRIETĂŢILE 
 

Proprietățile imobiliare analizate se află în domeniul privat al comunei Daia, în 

administrarea Comunei Daia, cu sediul in com. Daia, sos. Bucuresti nr. 180, jud. Giurgiu, 

conform documentelor clientului / proprietarului. Terenurile extravilane categoria arabil au 

fost dobândite conform precizării din cadrul Anexei nr. 1 a Hotărârii (H.C.L.) nr. 

13/12.03.2015 – ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Daia – 

Islazul comunal” (după caz, Ordinul Prefectului nr. 82/1998, respectiv Decizia nr. 

155/1991). 
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       III.7. ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE 
          III.7.1. Definirea pieţei imobiliare 

 Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact, în 

scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii pe această piaţă schimbă drepturi de 

proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. 

 O serie de caracteristici speciale deosebesc pieţele imobiliare de pieţele bunurilor sau 

serviciilor.  

❖ Fiecare proprietate imobiliară este unică, iar amplasamentul său este fix.  

❖ Pieţele imobiliare nu sunt pieţe eficiente: numărul de vânzători şi cumpărători care 

acţionează este relativ mic, proprietăţile imobiliare au valori ridicate care necesită o 

putere mare de cumpărare, ceea ce face ca aceste pieţe să fie sensibile la stabilitatea 

veniturilor, schimbarea nivelului salariilor, numărul de locuri de muncă precum şi să fie 

influenţate de tipul de finanţare oferit, volumul creditului care poate fi dobândit, mărimea 

avansului de plată, dobânzile etc.. În general, proprietăţile imobiliare nu se cumpără cu 

banii jos, iar dacă nu există condiţii favorabile de finanţare, tranzacţia este periclitată. 

➢ Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează, ci este 

deseori influenţată de reglementările guvernamentale şi locale. Cererea şi oferta de proprietăţi 

imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins, 

existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se 

dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe 

supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru.  

➢ Cumpărătorii şi vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informaţi, iar actele de 

vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe ori, informaţiile despre preţuri de 

tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. 

➢ Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin 

lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung. 

➢ Proprietăţile sunt situate în comuna Daia, sat Daia, jud. Giurgiu, în zonă periferică. 

În acest perimetru predomină terenurile agricole. 

➢ Proprietățile pot fi utilizate de unul sau mai mulţi ocupanţi.  

➢ Având în vedere cele prezentate anterior, piaţa specifică se defineşte ca fiind piaţa 

terenurilor intravilane și extravilane, piaţă a cărei arie geografică se întinde la nivelul comunei 

Daia, jud. Giurgiu. 
 

  

             III.7.2. Natura zonei 
 

    Zonă cu activități preponderent agricole, situată în perifericul comunei Daia, jud. 

Giurgiu. Din punct de vedere edilitar zona este în stagnare.  

Din punct de vedere economic: comună cu economie în stagnare.  
          

             III.7.3. Oferta de proprietăţi similiare 

         Pe piaţa imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil 

pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piaţa dată, într-o anumită perioadă de timp. 

Existenţa ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preţ şi un anumit loc 

indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate. 
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          Oferta pentru tipul de proprietate evaluată este medie, aşa cum rezultă din informaţiile 

furnizate de agenţiile imobiliare, site-uri de specialitate şi presă.   

          

             III.7.4. Analiza cererii 

Pe pieţele imobiliare, cererea reprezintă numărul dintr-un anumit tip de proprietate pentru 

care se manifestă dorinţa pentru cumpărare sau închiriere la diferite preţuri, pe o anumită piaţă, 

într-un anumit interval de timp. Pentru că pe o piaţă imobiliară oferta se ajustează încet la nivelul 

şi tipul cererii, valoare proprietăţilor tinde să varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel 

influenţată de cererea curentă. Cererea poate fi analizată sub cele două dimensiuni ale sale: 

calitativ şi cantitativ. 

          În zona analizată, unde există date de piaţă disponibile pentru terenuri extravilane și 

intravilane, cererea este în scădere pentru acest tip de proprietati, aşa cum rezultă din informaţiile 

furnizate de agenţiile imobiliare, site-uri de specialitate şi presă.   

            

          III.7.5. Echilibrul pieţei. Previziuni 

Punctul de echilibru este foarte greu de atins sau niciodată, ciclul imobiliar neputând fi 

sincronizat cu ciclul de dezvoltare a afacerilor, datorită instabilităţii economice, activitatea 

imobiliară răspunzând la stimuli pe termen lung sau pe termen scurt.  

La nivelul comunei Daia, jud. Giurgiu nu se poate vorbi de o piaţă imobiliară funcţională 

în ceea ce priveşte proprietăţile imobiliare de tip teren extravilan și intravilan, piaţă pe care să se 

efectueze tranzacţii regulate care să poată oferi informaţii în ceea ce priveşte preţurile de 

tranzacţionare ale acestui tip de proprietăţi. Este dificil de estimat echilibrul pieţei, datorită unui 

număr prea mare de factori care perturbă tranzacţiile.  

În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii agenţiilor imobiliare din zonă şi studiind 

oferta din presa scrisă şi de pe Internet, se poate estima că cererea pentru astfel de proprietăţi este 

relativ echilibrată, în sensul că atât cererea cât şi oferta sunt restrânse. Preţurile vehiculate sunt 

prezentate în capitolul de evaluare prin metoda comparaţiei directe. 

În prezent, piaţa este limitată. Oricum, punctul de echilibru în care se întâlneşte cererea cu 

oferta este dificil de atins, mai ales în condiţiile în care veniturile populaţiei sunt restrânse, iar 

condiţiile de finanţare restrictive. 

Datorită ofertei mai mari decât cererea, aşa cum reiese din informaţiile agenţiilor 

imobiliare, site-uri de specialitate şi presa locală, apreciez piaţa proprietăţilor imobiliare – teren 

extravilan / teren intravilan - ca fiind în acest moment o piaţă a cumpărătorului. 
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CAPITOLUL IV  
ANALIZA DATELOR ŞI CONCLUZII 

 

IV.1. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE (C.M.B.U.) 

    Scopul prezentei evaluări fiind închirierea pe  terenurilor și estimarea valorii de 

circulație a acestora, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare 

competitivă în care pot fi puse proprietăţile. 

       Cea mai bună utilizare este definită astfel : 

      « Utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit care este fizic 

posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea mai mare valoare. » 

 Cea mai bună utilizare este analizată uzual în una din următoarele situaţii: 

 cea mai bună utilizare a terenului liber 

 cea mai bună utilizare a terenului construit. 
 

 Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii. 

Ea trebuie să fie: 

o permisibilă legal – aici se analizează reglementările privind zonarea, restricţiile de 

construire, normativele de construcţii, restricţiile privind construcţiile din patrimoniu şi siturile 

istorice, impactul asupra mediului, clauze din contractul de închiriere. 

o posibilă fizic – implică dimensiunile, forma, suprafaţa, structura geologică a terenului ţi 

accesibilitatea unui lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii), precum şi 

capacitatea şi disponibilitatea utilităţilor publice (cum ar fi canalizare, apă, linie de transport 

energie electrică, gaze, agent termic), condiţiile fizice. 

o fezabilă financiar – implică analiza şi prognoza veniturilor generate de proprietate din 

care se vor scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit) obţinându-se astfel 

profitul net. Se va calcula rata de fructificare a capitalului propriu şi dacă aceasta este mai mare 

sau egală cu cea aşteptată de investitori pe piaţă, atunci utilizarea este fezabilă.  

o maxim productivă – dintre utilizările fezabile, cea mai bună utilizare este acea utilizare 

care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanţă cu rata de fructificare 

a capitalului cerută de piaţă pentru acea utilizare. 

În analiza celei mai bune utilizări, care a avut în vedere situaţia actuală de terenuri 

extravilane și intravilane arabile și pășuni, a rezultat faptul că zona în care se situează 

proprietățile analizate este o zonă preponderent agricolă.  

Concluzie:   cea mai bună utilizare  a proprietăţii în cauză este utilizarea ca teren arabil. 

              Din punct de vedere practic, ţinând cont de dotările existente, cea mai probabilă utilizare 

pentru proprietatea analizata este cea de teren arabil. 

              Prin prisma criteriilor care definesc noţiunea de C.M.B.U. această abordare: 

- este permisibilă legal; 

- îndeplineşte condiţia de fizic posibilă.  

- este fezabilă financiar. 

- este maxim productivă se referă la valoarea proprietăţii imobiliare în condiţiile celei mai 

bune utilizări (destinaţii).  

        Cea mai bună utilizare în cadrul proprietăţilor imobiliare evaluate este: teren arabil. 
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IV.2. EVALUAREA TERENULUI 

                     

A. Abordarea prin piață. Metoda comparaţiei directe 
 

Se utilizează la evaluarea terenului liber sau care se consideră liber pentru scopul 

evaluării. Metoda este cea mai utilizată şi preferată atunci când există date comparabile. 

Prin această metodă, preţurile şi acele informaţii referitoare la loturi similare sau 

analizate, comparate şi corectate în funcţie de asemănări sau diferenţieri. 

Elementele de comparaţie sunt drepturile de proprietate, restricţiile legale, condiţiile 

pieţei (data vânzării), localizarea, caracteristicile fizice, utilităţile disponibile, zonarea şi cea 

mai bună utilizare. Elementele de comparaţie cele mai variabile, de la caz la caz, sunt 

caracteristicile fizice, adică suprafaţa şi forma, topografia, localizarea şi vederea. Este 

înţelept să se coreleze rezultatele a două sau mai multe comparaţii. 

Dacă preţurile s-au schimbat rapid în ultimii ani, loturile comparabile trebuie 

selectate cât mai aproape de data evaluării. Uneori evaluatorul trebuie să aleagă între 

tranzacţii cu proprietăţi din apropiere dar care au avut loc cu mai mulţi ani înainte de data 

evaluării şi între tranzacţii recente dar pentru loturi localizate la distanţă; probabil indicat 

este să se bazeze pe tranzacţiile recente. 

În general, suprafaţa este un element de comparaţie mai puţin important decât data şi 

localizarea. Cele mai multe loturi au o arie optimă, însă dacă suprafaţa e mai mare, valoarea 

terenului existent în plus are tendinţa să se reducă foarte puternic. De aceea, este bine să se 

caute proprietăţi comparabile, dar cu aproximativ aceeaşi suprafaţă. 

Zonarea este deseori, criteriul de bază de selecţie, pentru că amplasamentele din 

aceeşi zonă sunt cele mai bune comparabile. Ca regulă generală, cu cât sunt mai multe sau 

mari deosebirile între proprietatea evaluată şi cele comparabile, cu atât e mai mare 

posibilitatea de a ajunge la valori eronate. 

Evaluatorul va putea lua în considerare şi preţurile de ofertă (nenegociate), deşi 

acestea sunt mai puţin credibile (preţurile din ofertele de vânzare sunt mai mari, iar cele din 

ofertele de cumpărare sunt mai mici decât preţurile negociate). 

Informaţiile directe se pot obţine din discuţiile cu părţile implicate în tranzacţii: 

vânzători, cumpărători, avocaţi şi agenţi imobiliari. 

În general, pentru fiecare criteriu de comparaţie sunt necesare corecţii ale preţurilor 

din tranzacţiile comparabile. Mărimea corecţiilor depinde de datele disponibile şi sunt 

exprimate în mod absolut (în monedă) sau relativ (procente). 

Corecţiile pentru drepturile de proprietate, finanţare şi condiţiile pieţei şi condiţiile de 

vânzare se fac înaintea celor referitoare la localizare şi la caracteristicile fizice. Toate 

corecţiile trebuie prezentate în studiul de oportunitate, într-o formă logică şi uşor de înţeles. 

Premiza majoră a metodei comparaţiei directe este aceea că valoarea de piaţă a unei 

proprietăţi imobiliare este direct în relaţie cu preţurile unor proprietăţi competitive şi 

comparabile. 

Analiza comparativă se axează pe asemănările şi diferenţele între proprietăţi şi 

tranzacţii, care influenţează valoarea. Acestea ar putea cuprinde diferenţele în drepturile de 

proprietate evaluate, motivaţia cumpărătorilor şi a vânzărilor, condiţiilor de finanţare, 

situaţia pieţei la momentul vânzării, dimensiunile, locaţia, caracteristicile fizice şi 

caracteristicile economice, dacă proprietăţile produc venituri. Criteriile de comparaţie sunt 

testate faţă de datele pieţei pentru a determina care elemente sunt sensibile la schimbare şi 

cum afectează ele valoarea. 
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Metoda comparaţiei directe este aplicabilă la toate tipurile de proprietăţi imobiliare 

când există suficiente tranzacţii recente, cu date sigure care să indice caracteristicile valorii 

sau tendinţele de pe piaţă. 

Dacă numărul de tranzacţii este insuficient, aplicabilitatea metodei este limitată. De 

exemplu, metoda comparaţiei directe se aplică rareori la proprietăţi cu destinaţie specială, 

pentru că pe piaţă (chiar dacă e întinsă geografic) se vând puţine asemenea proprietăţi. 

Metoda dă, de regulă, indicaţii de primă relevanţă, referitoare la valoarea de piaţă în 

evaluarea proprietăţilor imobiliare ce nu sunt cumpărate pentru caracteristicile lor de a 

produce venituri. La fel, metoda poate da cele mai bune indicaţii privind valoarea unei 

proprietăţi industriale sau comerciale exploatate de proprietar.  

Preţurile de vânzare reflectă o serie de factori care influenţează mai mult sau mai 

puţin valoarea proprietăţii; pentru a determina influenţa relativă a acestor factori, se folosesc 

tehnici cantitative şi calitative. Astfel de tehnici sunt: analiza comparativă relativă, analiza 

datelor în perechi, analiză statistică şi grafică, analiza sensibilităţii. Dacă nu există suficiente 

date pentru a fundamenta o analiză cantitativă, evaluatorii analizează relaţiile calitative prin 

comparaţie directă a datelor de piaţă şi analiza evoluţiei pieţelor. 

După ce au fost adunate şi analizate datele de piaţă, ele pot fi ordonate în mai multe 

moduri. O metodă obişnuită este să fie aranjate pe o grilă de date. Fiecare diferenţă 

importantă între proprietatea analizată şi proprietăţi comparabile ce ar putea influenţa 

valoarea e considerată ca element de comparare; fiecare element are repartizat un rând pe 

grilă şi preţurile totale sau unitare ale proprietăţilor comparabile sunt corectate ca să reflecte 

valoarea acestor diferenţe. 

Ajustările făcute reflectă procesul de gândire şi judecată efectuat de un cumpărător, 

înainte de a face oferta de cumpărare sau înainte de a cumpăra. 

Etapele procedurii de bază în aplicarea metodei comparaţiei directe sunt: 

➢ Cercetarea pieţei pentru a obţine informaţii despre tranzacţii de proprietăţi imobiliare 

ce sunt similare cu proprietatea evaluată în ceea ce priveşte tipul de proprietate, data 

vânzării, dimensiunile, localizareaşi zonarea; 

➢ Verificarea informaţiilor prin confirmarea că datele obţinute sunt reale şi corecte şi că 

tranzacţiile au fost obiective; 

➢ Alegerea unor criterii de comparaţie relevante şi elaborarea unei analize comparative 

pe fiecare criteriu; 

➢ Compararea proprietăţilor comparabile cu proprietatea evaluată, utilizând elementele 

de comparaţie şi ajustarea adecvată a preţului de vânzare a fiecărei proprietăţi 

comparabile sau dacă nu e posibilă compararea se trece la scoaterea din categoria 

comparabile. 

➢ Analiza rezultatelor evaluării şi stabilirea unei valori unice sau unui interval de 

valori. Într-o piaţă nedecisă şi foarte dinamică, un interval de valori poate fi o 

concluzie mai bună decât o singură valoare.  
 

           Premisa majoră a abordării prin comparaţie directă este aceea că valoarea de piaţă a 

unei proprietăţi imobiliare este în relaţie directă cu preţurile unor proprietăţi competitive şi 

comparabile.  

          Această abordare utilizează analiza pieţei în vederea identificării de tranzacţii ale unor 

proprietăţi similare şi comparării acestora cu subiectul de evaluat. 

         Astfel preţurile şi informaţiile referitoare la tranzacţiile de proprietăţi similare sunt 

analizate, comparate şi corectate în funcţie de asemănări şi diferenţieri. 
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         În cazul de faţă, ca tehnică de comparare se va utiliza o metodă cantitativă şi anume: 

analiza comparativă relativă. 
 

             Ca elemente de comparaţie au fost luate în considerare numai acele caracteristici 

care au drept consecinţă variaţii importante ale preţurilor plătite pe piaţa terenurilor 

(intravilane și extravilane – arabile) din mediul rural din zonă. 

          Precizăm faptul că pentru toate comparabile dreptul de proprietate transmis este 

integral, iar condiţiile de vânzare – plată cash.  

 Datele sunt sintetizate în Tabelul Anexă. Proprietăţile comparabile pot diferi totuşi 

de cea evaluată în ceea ce priveşte dimensiuni, suprafaţa de teren. 

Ofertele comparabile care necesită cele mai mici corecţii vor avea importanţa cea mai 

mare în alegerea valorii finale. În acelaşi timp, această importanţă va reflecta şi încrederea 

pe care o are evaluatorul în datele privind tranzacţiile / ofertele comparabile. 

 

Ajustarea procentuală este utilizată pentru a reflecta modificările în condiţiile pieţei 

şi diferenţele de localizare. 

Întrucât este cunoscut numai preţul tranzacţiei / oferei comparabile, corecţia se face 

asupra acestui preţ pentru a ajunge la estimarea valorii proprietăţii evaluate. 

 

Ajustarea absolută se calculează în unităţi monetare ce se adună sau se scade la 

preţul tranzacţiilor comparabile. 

 Ordinea în care se aplică ajustările la tranzacţiile / ofertele comparabile este 

determinată de datele de pe piaţă şi analiza pe care o face evaluatorul. Totuşi, aceasta nu e 

singura secvenţă de aplicare; piaţa este cea care indică o anumită secvenţă. 

Ajustările procentuale care se aplică preţurilor unor tranzacţii comparabile, reflectă 

superioritatea sau inferioritatea proprietăţii comparabile, având în vedere elementele 

de comparaţie. 

Instrumentul de lucru pentru efecutarea ajustărilor este grila de piaţă care reprezintă 

un tablou ce are pe linii elementele de comparaţie, pe prima coloană proprietatea evaluată iar 

pe celelalte coloane, proprietăţile comparabile. Uneori pentru fiecare element de comparaţie 

se alocă două linii: una pentru comparare şi alta pentru ajustare. 

În partea de jos a grilei există o secţiune de analiză a rezultatelor cu două linii: total 

ajustări exprimate absolut şi procentual din preţul de vânzare. Cu aceste rezultate, 

evaluatorul poate estima comparabilitatea tranzacţiilor faţă de proprietatea evaluată şi să 

selecteze valoarea finală. Tranzacţiile care necesită cele mai mici ajustări vor avea 

importanţa cea mai mare în alegerea valorii finale. În acelaşi timp, această importanţă va 

reflecta şi încrederea pe care o are evaluatorul în datele privind tranzacţiile comparabile.  
  

          Date referitoare la proprietăţile comparabile cu proprietățile subiect din com. Daia, 

jud. Giurgiu sunt prezentate în Capitolul V Anexe – subcapitolul V.4 Oferte comparabile. 

Se vor analiza proprietăţi comparabile, care sunt amplasate în aceeaşi vecinătate cu 

proprietatea evaluata, conform ofertelor atașate din prospectarea pieței specifice. 

 

Fişa de calcul a valorii terenului prin metoda comparației directe: Atașată în Capitolul V 

– Anexe, subcapitolul V.1. Grile calcul – Abordarea prin comparații directe. 
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IV.3. ESTIMAREA CHIRIEI 
 
 
Abordarea prin venit 

 

Valoarea minimă a chiriei anuale (Vch min/an) sau venitul brut din închiriere (VB) va fi 

determinată ținând cont de venitul net efectiv (VNE) ce poate fi realizat într-un interval de 

timp de un an de zile prin închirierea acestui teren. 

La rândul său venitul net efectiv (VNE) este dat de produsul dintre valoarea de piață a 

imobilului (Vpiață) și rata de capitalizare estimată (c ), în funcție de perioada medie acceptată 

de participanții la piață privind recuperarea investiției realizate. 

Din cauza faptului că asemenea imobile sunt foarte puține la număr pe raza comunei, se 

consideră că nu vor fi pierderi din neocupare (0%). 

De asemenea, cheltuielile de întreținere și administrare se presupune că vor fi suportate 

de chiriaș, ceea ce înseamnă 0% pierdere cu cheltuieli. 

 

 

 

 

 

 

În calculul chiriei vor fi utilizate astfel următoarele formule: 

 
(1) VNE = Vpiata x c 

 
(2) VNE = Vch min/an x (1 - 0/100) x (1 - 0/100) 

 
 Având în vedere faptul că amplasarea terenurilor este în zonă periferică a comunei, 

destinată exploatării agricole, cu foarte puține cazuri comparabile pentru determinarea ratei de 

capitalizare, vom proceda în continuare la determinarea empirică a acesteia : 

 

RATA DE  ACTUALIZARE (a) 
 

- se determină prin metoda empirică, pornind de la rata de bază fără risc de 

1,5%, la care se adaugă unele riscuri suplimentare aferente afacerii 

previzionate; 

- ținând seama de specificul activității au fost luate în considerare 

următoarele riscuri suplimentare: 

- 2% riscul național 

- 2% riscul de lichiditate 

- 1% riscul sectorului de activitate  

- rezultă o rată de actualizare de 6,5% aferentă profiturilor nete înainte de 

impozitare. 
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RATA DE CREȘTERE ANUALĂ (g) 
 

- în cazul nostru, rata de creștere anuală prognozată la finele semestrului și 

anuntață de Institutul Național de Statistică I.N.S. este de 1,2 %; 

 

RATA DE CAPITALIZARE ( c) 
 

- se calculează cu ajutorul formulei: 
 

                        c = a – g   
 

     c = 6,5 – 1,2 = 5,3% 

- rezultă o rată de capitalizare de (rotund) 5% 

 

       Conform formulelor (1) și (2) ce definesc metoda capitalizării venitului și utilizând 

rezultatele privind Valoarea imobilului (Vpiață) și valoarea ratei de capitalizare (c), obținute în 

cazul imobilului analizat, rezultă: 

 

- pt. terenuri: 

                                     Vch min/an  = (Vpiață x c)  

 

                           

Având în vedere condițiile economice și în mare piața, evaluatorul consideră pentru 

zona analizată o ajustare cu ~75% a chiriei, astfel: 

• valoarea chiriei propuse pentru terenurile de pe terase (T34 - P217, T36 – 

P267, T38 – P275,): 260 RON/an/ha. 

• valoarea chiriei propuse pentru terenurile de pe platou (T34 - P217): 275 

RON/an/ha. 

• valoarea chiriei propuse pentru terenurile din baltă (T57 – P438): 290 

RON/an/ha. 

 La un curs BNR = 4,6684 Lei/Eur 
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      IV.4. REZULTATUL EVALUĂRII. 

               OPINIA SI CONCLUZIILE EVALUATORULUI 

 

 

În urma aplicării metodelor de evaluare prezentate anterior au fost estimate următoarele 

valori, fara TVA: 

 

 

Abordarea prin piată: 

# subiectul evaluării Valoarea estimată (la 

piată) - EUR 

Valoarea estimată (la 

piată) - RON 

1 teren extravilan arabil – tarla 34, 

parcela 217 (71,625 Ha) 

236.363 1.101.900 

2 teren extravilan arabil – tarla 34, 

parcela 217 (7,5899 Ha) 

25.047 116.800 

3 teren extravilan arabil – tarla 35, 

parcela 219 (9,8063 Ha) 

32.361 150.900 

4 teren extravilan arabil – tarla 36, 

parcela 267 (4,5433 Ha) 

14.993 69.900 

5 teren extravilan arabil – tarla 36, 

parcela 267 (10,9967 Ha) 

36.289 169.200 

6 teren extravilan arabil – tarla 38, 

parcela 275 (9,6121 Ha) 

40.371 188.200 

7 teren extravilan arabil – tarla 57, 

parcela 438 (4,4912 Ha) 

18.863 87.900 

8 teren extravilan arabil – tarla 57, 

parcela 438 (45,3862 Ha) 

190.622 888.600 

- TOTAL 594.909 2.773.400 
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Valoarea minimă propusă a chiriei: 

# subiectul evaluării Chiria propusa – 

RON/Ha/an 

Chiria propusă – RON 

total / suprafață/an 

1 teren extravilan arabil – tarla 34, 

parcela 217 (71,625 Ha) 

260 18.623 

2 teren extravilan arabil – tarla 34, 

parcela 217 (7,5899 Ha) 

275 2.087 

3 teren extravilan arabil – tarla 35, 

parcela 219 (9,8063 Ha) 

260 2.550  

4 teren extravilan arabil – tarla 36, 

parcela 267 (4,5433 Ha) 

260 1.181 

5 teren extravilan arabil – tarla 36, 

parcela 267 (10,9967 Ha) 

260 2.8659 

6 teren extravilan arabil – tarla 38, 

parcela 275 (9,6121 Ha) 

260 2.499 

7 teren extravilan arabil – tarla 57, 

parcela 438 (4,4912 Ha) 

290 1.302 

8 teren extravilan arabil – tarla 57, 

parcela 438 (45,3862 Ha) 

290 13.162  

 

În analiza rezultatelor, concluziile preliminare trebuie să fie testate pentru a ne asigura 

că studiul de oportunitate si concluziile sale respectă următoarele principii: 

Valoarea este o predictie. Evaluatorul va reexamina rezultatele cât este posibil de 

obiectiv si se va încredinta că rezultatele reprezintă o previziune realistă a comportamentului 

fortelor ce fac piata. 

Valoarea este subiectivă. Valoarea unei anumite proprietăti imobiliare poate fi definită 

pentru diferiti cumpărători, datorită unor motive emotionale sau că este o investitie 

particulară sau altor cerinte. Desi o anumită proprietate se tranzactionează între doi indivizi 

particulari, pentru motive foarte personale si subiective, piata este alcătuită din suma acestor 

decizii subiective. 

Evaluarea este comparare. Analiza rezultatelor ce duc la estimarea finală a valorii, 

trebuie să ia în consideratie o multime de comparatii efectuate în decursul procesului de 

evaluare si nu o selectie arbitrară si inconsistentă de componente partiale în cadrul fiecărei 

metode. Compararea este fundamentală pentru întregul proces si prin urmare este necesară o 

mare grijă la selectia si utilizarea tranzactiilor comparabile. 

Orientarea pe piată. În analiza finală, evaluarea trebuie să reflecte piata. 

Datele de piată nu pot fi considerate niciodată ca o supralicitare în estimarea finală a 

valorii.   

 Criteriile cu care un evaluator ajunge la o estimare finală a valorii, fundamentată si 

semnificativă, sunt: adecvarea, precizia şi cantitatea de informaţii. 
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         Adecvarea  

         Abordarea prin piată este adecvată întrucât proprietatea analizată este teren extravilan, 

iar pe piată sunt oferte de vânzare de proprietăti similare.  

         

 

       Precizia 

Precizia unei evaluări se apreciază prin încrederea evaluatorului în acuratetea 

informatiilor si a ajustărilor efecutate pentru fiecare proprietate comparabilă analizată. 

Abordarea prin piată este suficient de precisă ca urmare a informatiilor de piaţă privind 

proprietăti comparabile care par să indice un tipar relativ uniform al pietei. 

        

    Cantitatea informatiilor 

Cantitatea informatiilor despre vânzările / ofertele comparabile folosită în abordarea 

prin piată este suficient de mare. 
 

 
 

 

P.F. SĂCEANU G. MARIUS – VALENTIN –  

EXPERT EVALUATOR DE PROPRIETĂTI IMOBILIARE 
Evaluator Autorizat 

ec. Marius Valentin SĂCEANU 

Membru Titular ANEVAR – E.P.I., E.B.M. 
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