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FIŞA DE DATE 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA  

I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:  

 

CONSILIUL JUDETEAN GORJ  

Adresa postala:  STRADA VICTORIEI, NR.2-4 , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210165 , 

Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Stricescu , Tel.  +40 253214006 , Email:  

liliana@cjgorj.ro, camelia.semen@cjgorj.ro, consjud@cjgorj.ro , Fax:  +40 253212023 , Adresa 

internet (URL):  www.cjgorj.ro  
 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1)   Descriere  

II.1.1)   Denumirea data contractului  

 

Servicii de proiectare şi execuţia lucrărilor pentru realizarea obiectivelor 

             LOT 1 - „Reparaţii curente la învelitoarea din tablă a Palatului Administrativ-corp nou"  

             LOT 2 - „Reabilitare şarpantă şi învelitoare la clădire - Punct recrutare încorporare, 

Centrul Militar Judeţean Gorj" 

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

serviciilor  

 

Lucrări şi servicii 

Execuţie şi prestare 

Locul principal de prestare: la sediul prestatorului  

Locul de execuţie: la sediul Palatului Administrativ-corp nou şi la sediul Centrului Militar 

Judeţean Gorj, Punct recrutare încorporare. 

Codul NUTS: RO412 - Gorj  
 

II.1.3)   Anuntul implica  

 Un contract de achizitii publice  

II.1.5)   

Descrierea succinta a contractelor sau a achizitiilor  

I. În etapa de proiectare se vor realiza documentaţiile tehnico-economice pentru următoarele 

faze: 

- expertiză tehnică; 

- documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - D.T. A. C.; 

- documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor 

-  proiect tehnic, detalii de execuţie 

- documentaţia tehnică privind scenariul de siguranţă la foc; 

-verificarea proiectului tehnic pentru cerinţele de calitate, de specialişti atestaţi de Ministerul 

Culturii şi M.D.R.A.P.; 

-  asistenţa tehnică (ca supraveghere profesională şi permanentă a execuţiei lucrărilor). 

II. În etapa a doua se vor executa lucrările conform proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 

aprobate şi recepţionate de achizitor. 

Lucrările vor începe dupa obtinerea Autorizaţiei de construire, emiterea ordinului de începere a 

lucrarilor si predarea amplasamentului, conform graficului întocmit de comun acord de cele 
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două părţi. 

Autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici să viziteze amplasamentele în scopul 

evaluării din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor necesare elaborării 

unei oferte fundamentată tehnic şi conformă cu datele reale din teren, pentru a putea explicita 

clar cerinţele documentaţiei de atribuire. 

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

 
45261000-4 Lucrări de şarpantă şi de învelitori şi lucrări conexe 

71300000-1 Servicii de inginerie 
 

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice  

 Da  

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul  

 Conform caietului de sarcini 

 

pentru LOT 1: Valoarea estimata totală fara TVA: 315.214,87 lei fără TVA, din care: 

a) pentru serviciile de proiectare -10.449,11 lei fără TVA;  

b)pentru execuţie lucrări – 304.765,76 lei fără TVA  din care cheltuieli  

diverse şi neprevăzute în sumă de 14.512,66 lei fără TVA, reprezentând 5% din  

valoarea lucrărilor; 

pentru LOT 2: Valoarea estimata totală fara TVA: de 59.214,43 lei fără TVA, din care: 

          a) pentru serviciile de proiectare – 10.483,87 lei fără TVA; 

          b) pentru execuţie lucrări – 48.730,56 lei fără TVA din care cheltuieli  

diverse şi neprevăzute în sumă de 2.320,50 lei fără TVA, reprezentând 5% 

 din valoarea lucrărilor;  
 

II.3)   Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare  

 

pentru LOT 1: Durata prestare servicii – maxim 30 de zile de la data semnării contractului; 

Durata execuţie lucrări – maxim  60 zile de la data comunicată prin ordinul de începere. 

pentru LOT 2: Durata prestare servicii – maxim 25 de zile de la data semnării contractului; 

Durata execuţie lucrări – maxim  50 zile de la data comunicată prin ordinul de începere. 

II.4)   Ajustarea pretului contractului  

 Nu  

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE  

III.1)   Conditii referitoare la contract  

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate  

III.1.1.a)   Garantie de participare  

 

Da. Pentru LOT 1: 6.000 lei şi pentru LOT 2: 1.100 lei. 

Garantia de participare se va constitui în conformitate cu prevederile art.86, din 

H.G.nr.925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, prin virament bancar sau 

printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancarã ori de o societate 

de asigurãri care se prezintã în original, inclusiv prin depunere la casieria unităţii, în cuantumul 
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şi pentru perioada prevăzute în documentaţia de atribuire. Perioada de valabilitate a garantiei de 

participare şi ofertei vor fi de minim 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Contul 

Consiliului Judetean Gorj de constituire a garantiei de participare este: 

RO43TREZ3365006XXX001926, deschis la Trezoreria Municipiului Tg-Jiu, CUI: 4956057. În 

orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentată cel mai tarziu 

la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.  

Precizare: Ofertantii pot beneficia de prevederile art.16, alin.(2) din Legea nr.346/2004 privind 

stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru reducerea garantiei de participare cu 50%. Autoritatea 

contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma 

constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: (a) îsi retrage 

oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie 

garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 15 zile de la 

semnarea contractului de catre ambele parti; (c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa 

semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. Se returneaza conform prevederilor 

legale. In cazul constituirii garantiei de participare intr-o alta moneda, data pentru care se va 

face echivalenta leu/alta valuta, curs BNR este cu 5 zile anterior datei limita de depunere a 

ofertelor.   

III.1.1.b)   Garantie de buna executie  

 

Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul fara TVA 

Conform art. 90 din H.G. nr.925/2006, garantia de buna executie va fi constituita prin retineri 

succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (art.90,alin.3). În acest caz, contractantul 

are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 

în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. 

Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie 

sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului subsecvent. 

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

 Buget local 

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

 
Asociere conform art. 44 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare–anexa 

12 

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale  

 Nu  

III.1.5)   Legislatia aplicabila  

 

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

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

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;  

 c) Alte reglementarile legislative în domeniul achizitiilor publice de pe site-ul www.anrmap.ro 

http://www.anrmap.ro/
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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  

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

1. Prezentare „Declaratie privind eligibilitatea” în conformitate cu art.180 din O.U.G. nr.34/2006 

- anexa 1 (se va prezenta de fiecare asociat si de tertul sustinator, daca este cazul).  

2. Prezentare declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute de 

art.181 din O.U.G. nr.34/2006 - anexa 2 (se va prezenta de fiecare asociat, iar daca este cazul 

tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura conform 

prevederilor art.181 din O.U.G.nr.34/2006, lit. a), c ind.1) si d).  

3. „Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006” (se va 

prezenta atât de catre fiecare asociat, subcontractant, cât si de tertul sustinator, dupa caz) – 

anexa 4.  

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Calinoiu Ion - presedinte, 

Florescu Ciprian-Adrian - vicepresedinte, Filip Robert Dorin - vicepresedinte,  Rădulea 

Zamfirescu Cristina Elena - secretar judet, Stricescu Daniela – director executiv, Bajmatără 

George Cosmin- director executiv adjunct, Cimpoieru Cornel Lucian- director executiv adjunct, 

Marcău Costel - director executiv, Ungureanu Victoria - sef serviciu, Isuf Leontin - sef serviciu, 

Vlădoescu Liliana - sef serviciu, Găucă Letiţia - şef serviciu, 

comisia de evaluare (membri si membri de rezerva): Feroiu Ioan, Mezdrea Bogdan Constantin, 

Manea Constantin-Andrei, Morjan Monica Geanina, Savescu Daniela, Grigorescu Simona, 

Andrei Daniela, Rebedea Dumitru, Zarescu Mirela, Cîrţână Ion  

şi consilierii judeteni: 

Amza Elena, Banţa Victor, Cilibiu Nicolae, Ciuchiatu Constantin, Dobritoiu Ion, Drăgoi Alecu, 

Greci Cosmin, Grivei Gheorghe, Maioreanu Andrei-Petrişor, Milosteanu Gheorghe, Mitescu 

Gheorghe, Nanu Petre, Neaţă Gheorghe, Nichifor Gheorghe, Novac Gheorghe, Popa Valentin, 

Orzan Gheorghe, Pavel Nelu, Păsărin Ovidiu Dragoş, Porumbel Gheorghe, Rădulescu Petre, 

Râbu Vasile, Şarapatin Elvira, Dumitraşcu Maria, Vîlceanu Dan, Pungan Marian, Rogoveanu 

Georgiana-Chiva, Drăchici Dorel, Cornoiu Sabin, Ciolocoi Mădălina-Adina. 

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

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului - în original/ copie legalizata/ 

copie lizibila semnata si stampilate pentru „conformitate cu originalul” de catre reprezentantul 

legal al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în coduri CAEN din 

certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie 

reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. La solicitare, ofertantul clasat pe primul loc 

va prezenta pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.  

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara  
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate  
Modalitatea de indeplinire  

Copie „conform cu originalul” a bilantului  contabil la data 

de 31.12.2014,  înregistrat de organele competente.  

 

Ofertantul va prezenta bilantul 

contabil la 31.12.2014, înregistrat de 

organele competente, copie „conform 

cu originalul” 

Prezentarea Fişei de informatii generale si declararea cifrei 

de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2012,2013,2014).  

Valoarea medie a cifrei de afaceri globale a operatorului 

economic (individual sau asociere de operatori economici) 

pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin 600.000 lei 

pentru LOT 1 şi de cel putin 110.000 lei pentru LOT 2.   

Se va completa Formular - anexa 5  

 

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  

Informatii privind experienta similara 

Cerinta 1  

Declaratie pe propria raspundere, însotita de 

lista lucrarilor similare executate în ultimii 5 

ani (raportati la data limita de depunere a 

ofertelor) si cu lucrarile aflate în executie.  

 Suma valorilor cumulate ale lucrarilor 

similare executate în ultimii 5 ani trebuie să 

fie de minim 300.000 lei fără TVA pentru 

LOT 1 şi de minim 45.000 lei fără TVA 

pentru LOT 2 

Pentru cele mai importante lucrari similare (în 

suma de minim 300.000 lei fara TVA-LOT 1, 

respectiv 45.000 lei fără TVA-LOT 2) se vor 

prezenta certificari de buna executie care sa 

indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt 

autoritati contractante sau clienti privati, 

valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor 

si precizeaza daca au fost efectuate în 

conformitate cu normele profesionale din 

domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. -

Pentru echivalarea unei experiente similare 

declarata în alta moneda decât leul, pentru 

calculul echivalentei se va aplica cursul mediu 

anual leu/valuta, comunicat de BNR pentru 

fiecare an in parte. 

Se vor prezenta: 

- Formular - anexa 6.1 - Declaratie pe propria 

raspundere, însotita de lista cu principalele 

lucrari executate în ultimii 5 ani si cu lucrarile 

contractate si aflate în executie;  

Pentru cele mai importante lucrari similare ((în 

suma de minim 300.000 lei fara TVA-LOT 1, 

respectiv 45.000 lei fără TVA-LOT 2) se vor 

prezenta certificari de buna executie care sa 

indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt 

autoritati contractante sau clienti privati, 

valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor 

si precizeaza daca au fost efectuate în 

conformitate cu normele profesionale din 

domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. -

Pentru echivalarea unei experiente similare 

declarata în alta moneda decât leul, pentru 

calculul echivalentei se va aplica cursul mediu 

anual leu/valuta, comunicat de BNR pentru 

fiecare an in parte. 

 
 
 
 
 

Informatii privind experienta similara 

Cerinta 2  

Declaratie pe propria raspundere, însotita de 

lista cu principale servicii similare prestate in 

Se vor prezenta: 

- Formular - anexa 6.2 - Declaratie pe propria 

raspundere, însotita de lista cu principalele 

servicii prestate în ultimii 3 ani;  
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ultimii 3 ani (raportati la data limita de 

depunere a ofertelor).  

Lista va cuprinde: denumire servicii, valori, 

perioade de prestare, beneficiari.  

Suma valorilor cumulate ale serviciilor 

similare executate în ultimii 3 ani trebuie să 

fie de minim 10.000 lei fără TVA pentru 

fiecare lot în parte. 

Pentru cele mai importante prestări servicii 

similare (în suma 10.000 lei fără TVA) se vor 

prezenta certificari de buna executie care sa 

indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt 

autoritati contractante sau clienti privati, 

valoarea, perioada si locul prest[rii serviciilor 

si precizeaza daca au fost efectuate în 

conformitate cu normele profesionale din 

domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. -

Pentru echivalarea unei experiente similare 

declarata în alta moneda decât leul, pentru 

calculul echivalentei se va aplica cursul mediu 

anual leu/valuta, comunicat de BNR pentru 

fiecare an in parte. 

- certificari de buna executie. 

Informatii referitoare la dotarile specifice 

utilajele, instalatiile si echipamentele 

tehnice 

- Declaratie privind asigurarea acelor utilaje, 

instalatii, echipamente tehnice de care poata 

dispune operatorul economic pentru 

îndeplinirea corespunzatoare a contractului de 

lucrari. 

Completare formular – anexa 8 

Informatii personal:  

Lista cu personal de specialitate strict necesar 

pentru îndeplinirea contractului. Ofertantii 

trebuie sa dispuna de urmatoarele resurse 

umane: 

a. pentru proiectare, pentru LOT 1: 

 1 expert atestat in domeniul "restaurare 

arhitecturală", specializarea C "şef de proiect 

complex", conform cap. II din Ordinul 

2495/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind atestarea specialiştilor, 

experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul 

protejării monumentelor istorice; 

- 1 specialist, atestat în domeniul 1 "restaurare 

arhitecturală" sau 3 - consolidare/restaurare 

structuri istorice, specializarea A 2 elaborare 

studii, cercetări şi inventariere monumente 

istorice", conform cap. II din Ordinul 

Cmpletare formular – anexa 7  

Pentru personalul de specialitate 

propus în lista se vor depune urmatoarele 

documente: - copii dupa diplomele de studii 

/atestate; - CV-urile ; - copii dupa contractele 

de colaborare/conventii civile/angajamente în 

cazul în care personalul nu este angajat cu 

contract individual de munca.  

Ofertantul va depune o declaratie de 

disponibiltate cu privire la personalul de 

specialitate 
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2495/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind atestarea specialiştilor, 

experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul 

protejării monumentelor istorice; 

- 1 expert tehnic, conform prevederilor Legii 

nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, atestat 

conform prevederilor art. 24, alin. 2 din Legea 

nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice; 

- 1 inginer constructor, absolvent al unei 

Facultăţi de construcţii, specializarea 

construcţii civile. 

-1 specialist atestat ANRE- in conformitate cu 

Ordinul nr. 2741/2011 privind aprobarea 

reglementarii tehnice Normativ pentru 

proiectarea, executia si exploatarea 

instalatiilor electrice aferente cladirilor, 

indicativ I 7-2011 

pentru LOT 2: 

- 1 expert tehnic, conform prevederilor Legii 

nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- 1 inginer constructor, absolvent al unei 

Facultăţi de construcţii, specializarea 

construcţii civile. 

-1 specialist atestat ANRE- in conformitate cu 

Ordinul nr. 2741/2011 privind aprobarea 

reglementarii tehnice Normativ pentru 

proiectarea, executia si exploatarea 

instalatiilor electrice aferente cladirilor, 

indicativ I 7-2011 

b. pentru executie lucrari: 

a) sef de santier, care trebuie sa aiba pregatire 

în domeniul constructiilor civile, respectiv, sa 

fie absolvent al unei Facultati de constructii, 

specializarea Constructii civile, industriale si 

agricole; b) un responsabil tehnic cu executia 

atestat în domeniul „Constructii civile, 

industriale,..”, în conformitate cu Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în constructii  

 

2.Se vor prezenta pentru fiecare dintre 

persoanele responsabile de îndeplinirea 

contractului: 
-Copii certificate „conform cu originalul” ale 

diplomelor de studii/certificatelor profesionale 

obtinute/atestatelor obtinute; 

-CV-urile semnate ale persoanelor propuse 
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pentru îndeplinirea contractului;  

-Contracte de colaborare /angajamentele de 

participare pentru persoanele responsabile 

pentru indeplinirea contractului, care nu sunt 

angazati ai ofertantilor; 

3.Reprezentul legal al ofertantului va depune 

pentru personalul de specialitate propus pentru 

indeplinirea contractului o declaratie de 

disponibilitate. 

Notă: pentru persoanele nominalizate ca 

expert, specialist, expert tehnic şi RTE,  

potrivit art. 22 din Instrucţiunea ANRMAP nr. 

1/2013, se va depune doar 

atestatul/legitimaţia. 

Declaratie privind partea/partile din contract 

care sunt îndeplinite de subcontractanti si 

specializarea acestora (daca este cazul). Se vor 

atasa contractele de subcontractare. 

Completare anexa nr. 9  

 

 
 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1.1.b)   Tipul procedurii  

 Achiziţie directă  

IV.2)   Criterii de atribuire  

 Pretul cel mai scazut  
 

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

participare  

 Romana  
 

IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta  

 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)  

IV.4)   Prezentarea ofertei  

IV.4.1)   Modul de prezentare a propunerii tehnice  

 

Propunerea tehnica va fi elaborata, pentru fiecare lot în parte în conformitate cu specificatiile 

prevazute în Caietul de sarcini, cu detalierea corespunzător celor 2 etape, respectiv:  

etapa 1: Prestarea serviciilor de proiectare  

- expertiză tehnică; 

- documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - D.T. A. C.; 

- documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor 

-  proiect tehnic, detalii de execuţie 

- documentaţia tehnică privind scenariul de siguranţă la foc; 

-verificarea proiectului tehnic pentru cerinţele de calitate, de specialişti atestaţi de Ministerul 

Culturii şi M.D.R.A.P.; 

-  asistenţa tehnică (ca supraveghere profesională şi permanentă a execuţiei lucrărilor). 
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etapa 2: Execuţia lucrărilor  

NOTA: Proiectantul va asigura asistenţa tehnică pe toata durata de execuţie a lucrărilor, în faze 

determinate şi pe parcursul execuţiei lucrărilor. 

NOTA: Se solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea 

acesteia au ţinut cont de obligatiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. 

IV.4.2)   Modul de prezentare a propunerii financiare  

 

Ofertantul trebuie sa prezinte, pentru fiecare lot în parte formularul de oferta (anexa 9) ce 

reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Se va prezenta atât în lei, cât si în euro, 

cu respectarea conditiilor impuse în Documentatia de atribuire. Echivalenta leu/euro va fi Curs 

de referinta comunicat de 

BNR stabilit cu 10 zile înainte de data de depunere a ofertelor . Propunerea financiara se va 

elabora detaliata pe cele 2 etape.:  

  Etapa 1: Prestarea serviciilor de proiectare detaliată astfel:  

- expertiză tehnică; 

- documentaţie tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire - D.T. A. C.; 

- documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor 

-  proiect tehnic, detalii de execuţie 

- documentaţia tehnică privind scenariul de siguranţă la foc; 

-verificarea proiectului tehnic pentru cerinţele de calitate, de specialişti atestaţi de Ministerul 

Culturii şi M.D.R.A.P.; 

-  asistenţa tehnică (ca supraveghere profesională şi permanentă a execuţiei lucrărilor). 

 - Etapa 2: executie lucrari 

IV.4.3)   Modul de prezentare a ofertei  

 

Numar de exemplare; 1 (un) exemplar original. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate dupa 

cum urmeaza: Documentele de calificare, în original, în plic închis şi sigilat, pe care se va scrie 

denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE. 

Propunerea tehnica, în original, în plic închis şi sigilat pe care se va scrie denumirea si adresa 

ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE TEHNICĂ. Propunerea financiara, în original, 

în plic închis si sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea 

PROPUNERE FINANCIARA. Ofertantul trebuie sa sigileze plicurile (DOCUMENTE DE 

CALIFICARE, PROPUNERE TEHNICA si PROPUNERE FINANCIARA), care se vor 

introduce într-un plic exterior, închis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa 

fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE 

DE DATA_______ ORA_____”( data şi ora vor fi cele mentionate în invitaţia de depunere a 

ofertelor) si va fi însotit de scrisoarea de înaintare anexa nr 13.  

Ofertele se vor depune la sediul administrativ al autoritatii contractante, pâna în data 

de12.11.2015, ora 1000. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si 

documentele care însotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub 

sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica 

si a pierderii garantiei pentru participare.   

Şef Serviciul achiziţii publice, relaţii contactuale 

Vlădoescu Liliana                                                                                      

                                                                                                                          Întocmit,                               

Morjan Monica Geanina 



u.A.T. - JUDETUL GORJ
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DirecJia Tehnico - Economicd,
Dezvoltare Regionala ;i Relalii Externe
Serviciul Investitii Publice
Nr./5 .o87 ain15.tC. .201s

CAIET DE SARCNI - LOT NR. 2

CAPITOLUL I

DENUMIRE LUCRARE. ,,Reabiliture ;urpantd qi tnvetitoare lu ctddire - punct
recrutare tncorporare, Centrul Militur Jude{eun Gorj,,
2'AMPLASAMENTUL : Municipiul Tdrgu-Jiu, Strada Republicii, judeful Gorl
3.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Pregedintele Consiliului Judetean Gorj
4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judetut Gorj
5. BENEFICIARII INVESTIJIEI: Consiliul Jude{ean Gorj

CAPITOLUL II
DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Clddirea este cu un singur nivel, realizatd, din cirdmida portanta pe fundatii continue
din beton, planqeu din lemn, ga{panta din lemn cu invelitoare din carton bitumat
ondulat.
Finisajele, tencuieli qi zugraveli, sunt din materiale comune, respectiv, tencuieli din
mortar de var-ciment qi vopsele lavabile.
Datoritd vechimii acoperiqului, prin anumite porfiuni au aplrut infiltralii de apa in
clddire, fapt ce conduce Ia deteriorarea cladirii (afectarea tavanelor, pereJilor,
pardoselilor, instalaliilor electrice etc.), qi, implicit, la degradarea mobilierului,
echipamentelor LT. ;i a altor bunuri din dotare.

CAPITOLUL U
NECESITATEA $I OPORTUNITATEA LUCRARII
Reparaliile propuse a se executa la acoperiqul cl[dirii - Punct recrutare incorporare,
Centrul Militar Judelean Gorj, urmdresc asigurarea condiliilor de siguranld in
exploatare a construcliei in ansamblu, prin eliminarea riscuilor de degradare a
structurii ;i finisajelor existente, catzate de infiltralia apelor meteorice si, in final,
creareacondiliilor optime si normale de desfbEurarc aactivitafii personalului din cadrul
Centrului Militar Judefean Gorj

CAPITOLUL il
SOLUTIA PROPUSA
Executia lucrdrilor presupune urmdtoarele etape:

- dezafeclarea intregii invelitori din carton bitumat ondulat impreuni cu
jgheaburile, burlanele qi gor{urile de tabld;



- rcparatea qi/ sau inlocuirea, in conformitate cu concluziile stabilite prinexpertiza tehnic[, a elementelor de garpanta degadate;
- efectuarea de. mici repara\ii ale zidurilor portante in zonele de rezemare ale

elementelor de garpant[, acolo unde se consJat d degraddri;
- refacerea invelitorii (utilizdnd materialele propuse de proiectant), cu folie

anticondens dupi caz;
- refacerea jgheaburilor, burlanelor, qorfurilor pi bordurilor din tablita elementelor

anexd;
- refacerea elementelor de finsaje: tencuieli gi zugrdveli locale etc.).

CAPITOLUL ry
CERINTE
Caietul de sarcini face parte integrantd din documenta[iade atribuire a contractului si
constituie ansamblul cerinJelor pebaza cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare operator
economic propunerea tehnic[.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Se vor proiecta qi executa lucrarile pentru obiectivul ,rReabilitare {urpantd ;i
tnvelitoare lu clddire - Punct reuutare tncorporure, Central Militur fadetrein Gori;,,
in doud etape, astfel:

EtupaI
Pentru reahzarea obiectivulti ,rReubilitare Earpantd qi tnvelitoure la clddire - punct
recrutare incorporare, Centrul Mililar Judeleun Gorj", este necesard elaborarea
documentafiei tehnico - economice in urmltoarele faze.
- expertizdtehnicit;
- documentaJie de avizare a lucrdrilor de intervenlie - D.A.L.I;
- documentalie pentru oblinerea avizelor qi acordurilor, conform Certificat de

urbanism nr.478 din 07.05.2015;
- documentalie tehnica pentru emiterea Autoriza[iei de construire - D.T.A.C;
- proiect tehnic, detalii de execufie;
- asistenla tehnicd (ca supraveghere profesional[ qi permanentd a execuliei lucrarilor

de construcfii);
- verificarea proiectului tehnic pentru cerinlele de calitate de specialisti atestali.

Documentalia de avizare a lucrdrilor de intervenlii (D.A.L.I.) se va realiza in
conformitate cu Anexa nr. 3 din Hotdr6rea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea
conJinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investi{iilor publice,
precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investiJii qi lucrari de interventii, Ordinul Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor publice
gi Locuinlelor nr. 86312008 pentru aprobarea Instrucliunilor de aplicare a unor
prevederi din HotdrArea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea con{inutului-cadru
al documentafiei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii
qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrari
de interventii ;i Legea nr. 501199I, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de
construcfii, cu modificarile Ei completdrile ulterioare.



Documentalia tehnicd pentru oblinerea Autorizaliei de construire, se va intocmi in
conformitate cu precizdrlle Legii nr. 5011991, privind autorizwea executdrii lucr[rilor
de construcfii, cu modificdrile qi completirile ulterioare.
Proiectul tehnic se va elabora in conformitate cu Ordinul Minishului Dezvoltarii
Lucririlor publice gi Locuintelor nr. 86312008 pentru aprobarea InstrucJiunilor de
aplicare a unor prevederi din Hotar6rea Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea
confinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice,
precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investifii gi lucrari de interven{ii qi Legea 501I99I, privind autorizarea executdrii
lucrdrilor de construclii, cu modificarile qi completdrile ulterioare.

Proiectul tehnic va fi predat autoritdfii contractante verificat pentru cerinlele de calitate
de specialiqti atestafi, in condiliile legii, insofit de referatul/referatele de verificare.

Proiectul tehnic va cuprinde:
o pa(i scrise: memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini pentru executarea
lucririlor, centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, centrahzatorul cheltuielilor pe
categorii de lucrari pe obiecte, liste cu cantitdtile de lucrdri pe capitole de lucrdri, liste
cu resursele umane, materiale, utilaje, transport, devize estimative pe obiecte, categorii
de lucrari, liste cu cantit[1ile de utilaje qi echipamente tehnologice, specificafii tehnice,
fiqe tehnice pentru fiecare utilaj/echipament in parte, instrucliuni de exploatare,
instructiuni privind mentenanta gi urmdrirea comportarii in timp.
Listele cu cantitali de lucrari precum si devizele de lucrdri se vor intocmi pentru fiecare
obiect al investitiei, pe categorii de lucriri, detaliate (pentru antemdsurdtori se vor
specifica toate calculele ce au dus la stabilirea cantitatilor de lucrdri).
Centralizatorul obiectelor va respecta structura de cheltuieli a devizului general
aprobat:
o parli desenate: planuri, detalii de execufie, detalii de montaj, scheme tehnologice
pentru toate categoriile de lucriri necesare execuliei lucrdrilor.
Proiectantul are obligatia: de a acorda consultan\d qi asistent[ tehnica pe gantier, de a
intocmi, completa (dupd caz), detaliile de execulie, dispozilii de gantier, de arezolva
prin solutii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificari de solutii,
corectdri ale neconcordanfelor/omisiunilor/erorilor din proiect, care sunt descoperite
pe intreaga perioadi de execulie a lucrdrilor.
Asigurarea asistenlei tehnice se va desfbqura pe parcursul derul5rii contractului de
execulie pentru lucr[rile proiectate si va fi asiguratd de exper{ii firmei de proiectare ce
vor elabora proiectul tehnic ai detaliile de executie Ei respectiv p6nd la efectuarea
recepJiei finale a lucrdrilor.
Pentru viciile ascunse ale construcliei, defecte, alte degrad[ri aparute pe perioada de
garanlie a lucrdrilor, respectiv pdni la efectuarea recepfiei finale, proiectantul va
asigura serviciul de asistenfa tehnica de specialitate, respectiv va analiza qi va stabili
modul de tratare a viciilor/defectelor/degradarilor, elabor6nd documentalia tehnico-
e c ono mic d afer entd lucririlor de reme d ier e, frr d c o sturi sup limentare.

Serviciile de proiectare vor fi considerate receptionate dupd verificarea gi acceptarea
acestora de citre beneficiar.



La proiectarea lucrdrilor de construcfii, se va tine cont de precizarile din experliza
tehnicS.
T a elaborarea proiectului tehnic materialele, confecJiile, utilajele tehnologice, vor fi
definite prin parametri, performanfe gi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mdrci de fabricd, producdtori ori
comercian{i sau la alte asemenea recomanddri ori precizdri care sd indice preferin{e sau
sd restrdngd concurenta.
Caracteristicile tehnice gi parametrii funclionali vor fi prezenta\i in cadrul unor limite
(pe cdt posibil) rezultate din breviarele de calcul qi nu vor fi date in mod determinist,
in scopul de a favorizaun anumit furnizor (producator sau comerciant).
Se vor intocmi: antemdsurdtori pentru fiecare operafiune in parte (calcule efective),
devize de lucr[ri pe obiect cu liste de resurse umane, materiale, utilaj, transport gi
dev tze c entr alizato are.
Proiectantul va asigura asisten![ tehnicd pe toatd durata de execulie a lucririlor, p6nd
la efectuarea recepfiei la terminnea lucrdrilor.
Receptia documentaliei tehnico - economice se va face pebaza procesului verbal de
recep{ie, iar in cazll identific[rii unor posibile deficien{e, prestatorul va efectua toate
modific[rile/completarile solicitate de cdtre beneficiar in maximum 5 zlle de la
primirea solicit[rii, frrd costuri suplimentare din partea beneficiarului.
Serviciile de proiectare vor fi considerate receplionate dupa verificarea gi acceptarea
acestora de beneficiar.
Ofertantul va face dovada delinerii autorizatlllor, atestatelor gi/sau certificatelor
conform reglementdrilor in vigoare pentru proiectarea gi execufia lucrdrilor aferente
investitiei de mai sus.

Documentatia tehnico-economicd,va fi elaboratd astfel :
- expertizdtehnica - in 2 (doua) exemplare;
- documentafie de avizare a lucrdrilor de intervenlie - D.A .L.I - 2 (doua) exemplare

Ei pe suport magnetic, in format editabil;
- documentalie pentru oblinerea avtzelor qi acordurilor, conform Certificat de

urbanism nr. 478 din 07.05 .2015;
- documentalie tehnicd pentru emiterea Autorizaliei de construire - D.T.A.C - in

2 (doua) exemplare qi pe suport magnetic, in format editabil;
- proiect tehnic, detalii de execu{ie - 4 (patru) exemplare scrise gi pe suport

magnetic, in format editabil;

in conformitate cu prevederile Legii nr. l0ll995 privind calitatea in construclii,
republicata, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fa{d de
documentalia tehnico-economicd aprobatd, ca unnare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect gi proiectanfii pe
specialitali, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului gi/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertizdtehnicd elaborat de un expert tehnic atestat'

Dup[ primirea documenta\ier, autoritatea contractantd gi beneficiarf, ili rezetvd

drepturile de autor.



Termenul de execufie necesar pentru elaborarea documentaliei tehnico-economice este
de maxim 25 de zlle dela data semnarii contractului.

Etupu II
In etapa a II-a se vor realiza lucrdrile de execufie conform proiectului tehnic qi a
detaliilor de execulie aprobate Ei receplionate de beneficiar.

Lucrarile vor incepe dupa obfinerea AutorizaJiei de construire, emiterea ordinului
incepere a lucrdrii qi predarea amplasamentului, conform graficului intocmit
antreprenor impreund cu beneficiarul lucrdrii.

Not6:
Ordinul de incepere a lucrdrii va fi emis numai dupa prezentarea listelor de cantit[1i de
lucrari cu valori, eare vor cuprinde:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitalile de lucrdri pe categorii de lucrari (formularul F3);

Se vor prezenta obligatoriu gi listele privind consumurile de resurse materiale,
consumurile cu mdna de lucru, consumurile de ore de funcfionare a utilajelor de
constructii, consumurile cuprinzdndtransporturile (formularele C6 - C9) .

Formularele Fl - F3, completate cu prefuri unitare ;i valori, devin formulare pentru
devizul ofertei qi vor fi tllizate pentru intocmirea situaliilor de lucrdri executate, in
vederea decontirii.

Operatorii economici trebuie sd-;i asume regulile de protecfie a muncii, in conformitate
cu legislalia in vigoare qi si prezinte in cadrul ofertei modul de organizare al activitalii
SSM (Securitatea qi Sandtatea Muncii) pentru serviciile qi lucrarile ce urmeazd a se
presta ;i mdsurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare ;i
imbolndvirilor profesionale la desft;urarea acestor servicii Ei lucrdri.

Perioada de garanlie a lucririlor executate va fi de 24 de luni de la data semndrii
procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor.

Duratd de execulie lucrdri: - maxim 50 de zile de la data comunicati prin ordinul de
incepere.

Propunerea financiari va fi exprimatI:
a) la valoare atotalda serviciilor de proiectare ce urmeazd sI fie prestate qi distinct,

asistenla tehnica (ca supraveghere profesionald qi permanentd a execufiei
lucrdrilor de construclii) - lei fhra T.V.A., inclusiv taxa pe valoarea addugatd,
care va fi evidentiata distinct, pentru fiecare in parte;

b) la valoarea totala a lucrdrii fbrd cheltuieli diverse qi neprevizute; cheltuieli
diverse qi neprevdzlrte, inclusiv taxa pe valoarea addugatd, care va fi evidentiatd

distinct, Pentru fiecare in Parte'
propunerea financiar6 a ofertantului nu trebuie s[ depdqeasci estimarea realizatd de

citre autoritatea contractantd, pentru fiecare etapl in parte'

de
de



VIZITAREA AMPLASAMENTULUI
Autoritatea contractantdrecomandi operatorilor economici s[ viziteze amplasamentul
in scopul evaludrii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor qi u tut*or datelor
necesare elabordrii unei oferte fundamentatdtehnic qi conformd cu datele reale din
teren, pentru a putea explicita clar cerinlele documentaliei de afiibuire.

NOTA:
Ofertantul va face dovada definerii autorizafiilor, atestatelor gi/sau certificatelor
conform reglementarilor in vigoare pentru proiectarea gi executia lucrarilor aferente
investitiei de mai sus.

intocmit, N--
Mezdrea Bogdan \W
Rebedea Dumitru ;W_+._
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ROMANN
JUDETUL GORJ
PRIMARIA MUNIGIPIU LUI TIRGU.,'IU

dinNr.

C E R T I F I C A T
Nr. 478

U R B A N I S M
0710512015

D E
din

in scopul: autorizarea executirii lucririlor
de construire

CaurmareaCereriiadresatede..'......,.....'...........9"9-l.|.9lLlg.l-.{"up.F"I'FAlt.'-9--o.E.t.3tt.!!'.l9}|..cA

lanr.l.J-{-f $-.din...!J-{p..f./..1Q!.$-...
pentru lmoUilut - ieren iilsau constructii - situat in judetul ..........^G..98:1......-'...'

CF 41060 nr toPo 41060

in temeiul reglementirilor Documentaliei de urbanism nr"""""-'?79' """""""1""""""1'-9'9"q"""" ""!aza PIJ-9/-?P-"?J'P-U-D- '

aprobatd prin noterarea ConsiliuluiJudelean/Local ...,Tir-9.u.--t"iy.""
nr. ..... ..#-9 J ?-q1..3.-...........
in conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1gg1, privind autorizarea executirii lucrdrilor de constructii,

republicata, cu modifi cirile si completirile u lterioare,

S E  C E R T I F I C A :

1. REGIMUL JURIDIC
Drept de proprietate:domeniul public de interes judelean. lmobilul este situat in intravilanul mun Tg-Jiu' in

zona de proteclie a monumentelor de arhitecturi gicu valoare memoriali'

2. REGIMUL ECONOMIC
Forosin[a actuard: cug construcfii. Destinalia terenurui conform puG: zond institulii publice gi servicii'

Regimui fiscal este cel pentru localitdti urbane'



,n
A

A ,
,n

5' CEREREA DE EiIITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFINTARE va fi insoliti de
urmitoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titluluiasupra imobitului, teren gi/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul
de plan cadastralactualizat la zigiextrasulde carte funciari de infoimare actualizai ia zi, in cazulin care
legea nu dispune altfel (copie legalizatd);
c) documentatia tehnicd - D.T., dupd caz:

M o.r.n.c. I o,r.o.e. n D.r.A.D.

d) avizele giacordurile stabilite prin certificatulde urbanism:
d.1. avize gi acorduri privind utilititile urbane 9i infrastructura:

Alte avizelacorduri:
verificator proiecte;
expertizi tehnicd; ISC

i lsanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraliei publice centrale gi/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora:
AVIZ MCC

d.4.Studii de specialitate:

e) actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plati ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism valabilitatea de 12 lunide la data emiterii.

Ialimentare cu apa

i--l canalizare
alimentare cu energie electrica

I ialimentare cu energie termica
d. 2.avize gi acorduri privind:
i?i securitatea la incendiu

PRIMAR,
Dr.lng. Glrciumaru

[l gaze naturale

f-rtelefonizare
salubritate

I itransport urban

i- i- protectia civila

SECRETAR,
Jianu ffioreg

ARHTTECT $EF,
lng. Pasire f;rmina

'J( "  r
Prezentulcertificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de



3. REGIMUL TEHNIC
Utiliteti existente:toate
delimitare a imobilului
autorizatd.

reterere tehnico- ediritare. 
f,jrigr constructiirorg-o1f.orm pranurui de amprasament si

Acces pietonal 9i auto:din brd- R;rbri.,i ii* executare: firmd speciarizatd si

Prezentur certificat de urbanism poate fi utirizat in scopur decrarat pentru
r'n1tff:?:,":t'JlilJ'"Jffi::ffi:[:.'3TJtit"'' e",p"nti si inveritoare ra cridirea - punct de recrutare

4.OEI,IGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
ln scopul elahoririi documentaliei pentru autorizarea executirii lucrdrilor de construclii - de
;'S;#;{"'0" 

oesn]nta 
1e : ""::"0" "i" t ;" il"i,**;fi,i;, "o'p"i" nt" il; protec{ia' ;,lji - 

(Iuiori------omijeie;Affiiru;ioleCtia 
meo;ui;i;;a;e#, "_ --*

^ (Denumirea giadresa acesteia se person 
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U.A.T. - JUDETUL GORJ
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DirecJia Tehnico - Economicd,
Dezvoltare Regionala qi Relalii Externe
Serviciul Investitii Publice
Nr /fu/7 din/2,lo, .20t5

CAIET DE SARCINI _ LOT NR.l

CAPITOLUL I

DENUMIRE LUCRARE: ,,Reparalii curente latnvelitourea din tabtd a Pulatului
Administrativ - corp nou"
AMPLASAMENT: Municipiul Tdrgu-Jiu, Strada Victoriei, nr. 2-4,judeJul Gorl
AUTORITATEA CONTRACTANTA: Judeful Gorj
BENEFICIAR: Consiliul Judelean GorJ

, : t

CAPITOLUL II
DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE
Construcfia cl[dirii Palatului Administrativ, respectiv partea dinspre Piala
Victoriei, in care iqi au sediul Institulia Prefectului - Judeful Gorj qi Consiliul
Judefean Gorj, dateazd, incd din 22 august 1898, cdnd s-a pus piatra de temelie a
Primariei oraEului Tdrgu-Jiu.
Construclia a fost inceputd pe locul Arestului Preventiv al oraqului qi al unor
terenuri particulare, dupd planurile arhitectului Petre Antonescu. Acesta, impreund
cu oficialitalile locale, at prevdzlt ca noua cladire ce urma sd se ridice, sd
cuprindd un corp central qi doua aripi - aripa lungd, in partea dreaptd a clddirii, Ei
aripa scurtd, in partea stAngd. Corpul central urma sa fie aqezat cu fala spre
,,catedrald" qi cele doud aripi orientate spre Bulevardul Jiu, iar, intre ele, urma a fi
amenalatd, o curte interioard. Receplia provizorie a lucrdrilor s-a frcut la 9 mai
1900, insd lucrdrile au continuat p6na cdtre sfdrEitul anului 1904, cdnd a fost montat
orologiul in turla prim[riei.
In urma imparJirii administrativ-teritoriale din I968,prin infiinfarea judetului Gorj,
s-a impus constituirea unui nou sediu politico-administrativ. In aceste
circumstanle, in anul L969, au fost demolate cele doud anexe ale corpului principal
al Primdriei, incepindu-se, astfel, construclia actualului Palat Administrativ.
Exteriorul, o parte din interior, dar qi qarpanta sediului Instituliei Prefectului Gorj,
au fost restaurate in anii 2007 -2009, schimbAndu-se, in acelaqi timp, tdmplaria
exterioard cu elemente similare ;i moderne din stejar stratificat qi geam termopan.
Cladirea Palatului Administrativ aI municipiului T6rgu-Jiu a fost declaratd
monument istoric, prin Ordinul Ministrului Culturii qi Cultelor ff.
2314108.07.2004, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei in data de 16 iulie
2004. Tot in anul200{ prin Hot[r6re de Guvern, este inventariatd in domeniul
public al statului de interes nalional qi sub administrarea InstituJiei Prefectului -
Judelul Gorj



in prezent, la etajul II al cladirii
activitatea personalul din cadrul
Gorj.

Palatului Administrativ (corp nou) iqi desfiqoard
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean

AcoperiEul noii cladiri are ;arpanta din lemn, invelitoare din tabld, cu sc'rgerea
apelor pluviale prin conducte din fontd, mascate in construcfie.

CAPITOLUL II
DATE TEHNICE
- Suprafala construitd - 5640 mp;
- Suprafafa desfr;watil- 8710 mp;
- Material invelitoare - tabld zincatd;
- Suprafala terenului aferent - 6180 mp.

CAPITOLUL UI
NECESITATEA $I OPORTUNITATEA LUCRARII
Deoarece tabla are o vechime de 45 de ani, prin anumite porliuni au loc infiltralii
de apd in cladire, fapt ce conduce la deteriorarea clddirii (afectarea tavanelor,
perefilor, pardoselilor, instalafiilor electrice etc.), qi implicit, Ia degradarea
mobilierului, echipamentelor I.T. Ei a altor bunuri din dotare, precum qi afectarea
sandtdlii salariaJilor
La ultimul etaj al clddirii iqi desfdqoard activitatea salariafii aparatului de
specialitate al Consiliului Judefean Gorj, iar starea actual| a acoperiqului cladirii
afecteazd, majoritatea incdperilor in care aceqtia iqi exercitd atributiile de serviciu
qi mai mult, sdn[tatea personalului angajat.

CAPITOLUL IV
SOLUTIA PROPUSA
Reparaliile propuse a se executa la acoperiEul Cladirii Palatului Administrativ,
strada Victoriei, urmdresc asigurarea condiliilor de siguranld in exploatare a
construcliei in ansamblu, prin eliminarea riscurilor de degradare a structurii qi
finisajelor existente, canzate de infiltra[ia apelor meteorice qi, in final, crearea
condiliilor optime qi normale de desftqurare a activitdlii personalului din cadrul
Consiliului Judefean.
Execulia lucrdrilor presupune urmdtoarele etape:
- repararea ;i/sau inlocuirea, in conformitate cu concluziile stabilite prin

expertiza tehnicd, a elementelor de qarpanta degradate;
- efectuarea de mici reparalii ale zidurilor portante in zonele de rezemare aIe

elementelor de qarpantf,, acolo unde se constata degrad[ri;
- desfacereahefacerea invelitoarei din tabl[, protejatd cu folie anticondens (daca

se impune);
- demontarea qi montarea ;orfurilor;
- instalafie de pantrdznet;
- refacerea tencuielilor locale;
- realizarea unei trape de foc ( accesul in pod sd se facd printr-o trapd de foc);
- refacereaizola\ie la imbinarea dintre ;arpantd ;i atic ( locul de colectare a apelor

pluviale);
- repararea colectorului de api pluvial[ Ei a punctelor de racord la coloanele de

scurgere a apei pluviale;



CAPITOLIL V
CERINTE CERINTE PRIVIND ETAPA I qi ETAPA II

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentafia de atribuire a contractului
qi constituie ansamblul cerinlelor pebaza cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare
operator economic propunerea tehnic5.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Se vor proiecta si executa lucrarile pentru obiectivul ,,Repuralii curente la
tnvelitourea din tubld a Pulutului Administrutiv - corp nou",in doud etape, astfel:

EtupuI
Pentru realizarea obiectivului ,,Reparalii curente lu tnvelitoarea din tubld a
Pulutului Administrutiv - corp nou" este necesari elaborarea documentatiei
tehnico - economice in urm[toarele faze:
- expertizl tehnicd;
- documentatie tehnica pentru oblinerea a:utoriza[iei de construire - D.T.A.C.;
- documentalte pentru obfinere avrze ;i acorduri, conform Certificat de urbanism
nr. 261116.03.2015;
- proiect tehnic qi detalii de execufie;
- documentalia tehnicd privind scenariul de siguranld la foc;
- verificarea proiectului tehnic pentru cerinfele de calitate de specialiqti atestafi de
cdtre Ministerul Culturii qi M.D.R.A.P;
- asistenla tehnicd (ca supraveghere profesionald ;i permanentd a execuliei
lucririlor de construcfii).

Documentalia tehnicd pentru objinerea Attoiza[iei de construire se va intocmi in
conformitate cu precizdrile Legii nr. 50ll99L privind autorizarea executdrii
lucrdrilor de construclii, cu modific[rile qi completarile ulterioare, normelor
sanitare gi P.S.! in vigoare, precum qi cu respectarea Codului Civil.

Proiectul tehnic se va elabora in conformitate cu Ordinul Ministrului
Dezvoltirii Lucririlor publice gi Locuinfelor nr. 86312008 pentru aprobarea
Instrucliunilor de aplicare a unor prevederi din Hotardrea Guvernului nr.2812008
privind aprobarea con{inutului - cadru al documenta{iei tehnico - economice
aferente investifiilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii qi lucrari de interventii qi Legea nr.
5011991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construcfii, cu modificarile Ei
completdrile ulterioare.
Proiectul tehnic qi detaliile de execulie vor fi verificate de verificatori de proiecte
atestali de citre Ministerul Culturii Ei Ministerul DezvoltArii Regionale qi
Administraliei Publice (alfii decdt specialiqtii care au intocmit proiectul), agreali
de cdtre beneficiar, aceqtia urmAnd si intocmeascd Ei referatul/referatele de
verificare.
Proiectul tehnic va avea la bazd toate STAS - urile qi normativele in vigoare,
cuprinz6nd :
-- pa4i scrise: date generale, deviz general, devize pe obiect, memorii tehnice,
breviar de calcul, caiete de sarcini pentru executarea lucrdrilor, centralizatorul



cheltuielilor pe obiecte, centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, liste de
carftitltti de lucrari pe capitole, devize estimative pe obiecte qi categorii de lucriri,
grafrc de realizare a lucrdrilor,
-- pa4i desenate: planuri, plarye generale, planEele principale ale obiectelor, detalii
de execufie, detalii de montaj etc.
La proiectarea lucrarilor de construcfii, se va fine cont de precizdrlle din expertiza
tehnica.
La elaborarea proiectului tehnic materialele, confec{iile, utilajele tehnologice, vor
fi definite prin parametri, performanJe gi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mdrci de fabrica, producdtori ori
comercianti sau IaaIte asemenea recomanddri ori precizdricare sd indice preferinJe
sau sd restrdngd concurenta.
Caracteristicile tehnice qi parametrii functionali vor fi prezerfta\i in cadrul unor
limite (pe cAt posibil) rezultate din breviarele de calcul qi nu vor fi date in mod
determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau
comerciant).
Se vor intocmi: antemdsurdtori pentru fiecare operafiune in parte (calcule efective),
devize de lucrdri pe obiect cu liste de resurse umane, materiale, utilaj, transport qi
dev ize c entr alizatoare.
Proiectantul va asigura asistenld tehnici pe toat[ durata de execuJie a lucririlor, in
aceleagi costuri.
Recep{ia documentatiei tehnico - economice se va face pebazaprocesului verbal
de recepJie, iar in caztl identificarii unor posibile deficienfe sau inadvertenle pe
parcusul execuJiei lucr[rilor, prestatorul va efectua toate
modificarile/completdrile solicitate de cdtre beneficiar in maximum 5 zile de la
primirea solicitdrii, ftrd costuri suplimentare din partea beneficiarului.
Serviciile de proiectare vor fi considerate recep{ionate dupi verificarea qi
acceptarea acestora de beneficiar.

Ofertantul va face dovada detinerii autorizatiilor, atestatele gi a certificatelor de
reglementare in vigoare pentru serviciile de proiectare ;i expertize.

Documenta{ia tehnico-economicdva fi elaborati astfel :
- expertizd tehnic6, in 2 (doud) exemplare;
- documentalie pentru oblinerea avizelor qi acordurilor, conform certificat de
urbanism nr. 261 116.03.20 I 5;
- documentafie pentru oblinerea attoriza\iei de construire (D.T.A.C .),in2 (doud)
exemplare qi pe suport magnetic, in format editabil'
- docume rrta\iatehnicd privind scenariul de siguranle lu fo., in 2 (doua) exemplare;
- proiectul tehnic gi detaliile de execulie vor fi redactate in 4 (patru) exemplare
scrise, forma finala ce con{ine semndturi gi gtampila verificatorului $i pe suport
magnetic, in format editabil.
Dupa primirea documenta\ier, autoritatea contractantd gi beneficiara iqi rezewd
drepturile de autor.

Durata de execulie : maxim 30 zile de la data semnirii contractului.



In conformitate cu prevederile Legii nr. l0l1gg5 privind calitatea in constructii,
republicatd, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri supliment are faldr'de
documentaJia tehnico-economicd aprobatd,, ca urmare a unor erori de proiectare,
sunt suportate de proiectantlproiectantul coordonator de proiect gi proiictanJii pe
specialitali, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului qilsau a beneficiarului inbaza unui raport de
expertizd tehnic[ elaborat de un expert tehnic atestat.

Etapu II
In etapa aII-a se vor realiza lucr[rile de execufie conform proiectului tehnic ;i a
detaliilor de execulie aprobate Ei receplionate de beneficiar.

Lucrdrile vor incepe dupa obfinerea Autorizaliei de construire, emiterea ordinului
de incepere a lucrdrii Ei predarea amplasamentului, conform graficului intocmit de
antreprenor impreund cu beneficiarul lucrarii.

Not6:
Ordinul de incepere a lucrdrii va fi emis numai dupa prezentuea listelor de cantitali
de lucrari cu valori, care vor cuprinde:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitdlile de lucrdri pe categorii de lucrdri (formularul F3);

Se vor prezenta obligatoriu qi listele privind consumurile de resurse materiale,
consumurile cu mAna de lucru, consumurile de ore de funclionare a utilajelor de
construcfii, consumurile cuprinzdndtransporturile (formularele C6 - C9) .

Formularele Fl - F3, completate cu preluri unitare gi valori, devin formulare pentru
devizul ofertei qi vor ft utilizate pentru intocmirea situaliilor de lucrdri executate,
in vederea decontdrii.

Operatorii economici trebuie sd-qi asume regulile de proteclie a muncii, in
conformitate cu legislalia in vigoare qi sd prezinte in cadrul ofertei modul de
organrzare al activit[Ui SSM (Securitatea Ei San[tatea Muncii) pentru serviciile qi
lucrdrile ce urmeazd" a se presta qi m[surile obligatorii luate pentru prevenirea
riscurilor de accidentare qi imbolndvirilor profesionale la desfbqurarea acestor
servicii ;i lucrari.

Perioada de garantie a lucrdrilor executate va fi de 24 de luni de la data semndrii
procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor.

Durati de execufie lucrdri: - maxim 60 de zlle de Ia data comunicatd prin ordinul
de incepere.



Propunerea financiari va fi exprimati:
a) la valoareatotald a serviciilor de proiectare ce urmeazd sd fie prestate ;i

distinct, asistenla tehnicl (ca supraveghere profesionala qi permanent[ a
execuliei lucr[rilor de construcfii) - lei fbra T.V.A., inclusiv taxapevaloarea
addugatl, carc va fi evidenJiat[ distinct, pentru fiecare in parte;

b) la valoareatotald a lucrarii ftra cheltuieli diverse ;i neprevf,zute; cheltuieli
diverse si neprevdzute, inclusiv taxa pe valoarea addtgatd, care va fi
evidentiatd distinct, pentru fiecare in parte.

Propunerea financtard, a ofertantului nu trebuie sd depaqeascd estimarearealizatd
de citre autoritatea contractantd, pentru fiecare etapd in parte.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI
Autoritatea contractantd recomandd operatorilor economici sa viziteze
amplasamentul in scopul evaluarii din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor qi
a tuturor datelor necesare elaborarii unei oferte fundamentatd tehnic qi conformd
cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar cerinlele documentaliei de
atribuire.

NOTA:
Ofertantul va face dovada definerii autortza\iilor, atestatelor gi/sau certificatelor
conform reglementirilor in vigoare pentru proiectarea qi executia lucrdrilor
aferente investitiei de mai sus.

intocmit,
Cir!6ni Ion

ryY



Nr.

ROTflANN
JUDETUL GORJ
PRIMARN MUNICIPIULUI TIRGU.'IU

U R B A  N  I S  M
1610312015

in scopul: REPARATI| CURENTE

CONSILIUL JUDETEAN GORJ PRIN DIRECTOR EXECUTIVGa urmare a cereriiadresate de...................-.................A_p__.tq.Nc,T BAJMATAnn ceo-idE-Cosurn

din

C  E  R T I F I C A T
Nr. 261

D E
din

la n r. 1_0-e_46_. d i n ...1-0.Lpp"/..1p!p-...
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat tn judelul ........._..G...gBr:|...........,municieiulJ-A,l9.yJ,tY.., satut.......__.:_____.:_.1.. sector cod pogta-.=...-?$JA-.!{l9J.-q,-B!.El.,.......''n'.---".:--:;-i;T.'.-.....-.....'...,.;;::::::::::;[]
cF 40585

in temeiul reglementirilor Documentalieide urbanism nr. 6 t 2013 lazaf__tl_Q/-l_p_fl_lll-p_,aprobati prin Hotiir6rea Consili u lui J udelean/Local ....T_a.1gu J-ii".:.nr..'.--{I.1.?p_13.*.-...
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executirii lucrdrilor de constructii,republicata, cu mod ifi cdri le si completdrile u lterioa re,

S E  C E R T I F I C A :

1. REGITUIUL JURIDIC
Drept de proprietate:Judelul Gorj.Terenul este situat in intravilanul mun Tg-Jiu in zona de proteclie aAnsamblului Monumental Calea Eroilor.

2. REGIMUL ECONOi'IC
Fofosinta.acluali:curtitonstrucfii.Destinatia terenului conform PUZ: zonadestinati dotirilor cu caracter dezonl central5.Regimul fiscal este cel pentru localitdli urbane.



3, REGIMUL TEHNIC ;
Dimensiunile terenului:8071 mp. utiliteti existe.nte:toate re{elele tehnico-edilitare.Acces pietonalgi auto:dinPiala Victoriei.Mod executare: firmd dsspecialitate.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru
ob{tnerea Autoriza{iei de construire repara{ii curente la invelitoarea din tabli a palatuluiAdministrativ-coro
nou

Certificatul de urbanism nu tine loc de aui
_gi nu conferi dreptul de a executa lucriri de constructii

4.OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documehtaliei pentru autorizarea executirii tucriritor de construcfii - de
construire/de desfiin[are - solicitantulse va adresa autoritifiicompetente pentru proteclia

- (Denumirea gi adresa acesteia se personalizeazd prin grija autoritilii administrafiei publice emitente.)
in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind 

"uilr"r"" 
efectelor'anumitor proiecte

publice gi private asupra mediului, modificati prin Directiva ConsiliuluigTllltcEgi prin Directiva Consitiului gi
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri gi programe
in legdturd cu mediul 9i modificarea, cu privire la participarea publicului gi accesul la justilie, a Direttivei
85/337/CEE gi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunicd soliciiantului obligalia de a
contacta autoritatea teritorialS de mediu pentru ca aceasta si analizeze gi sd decidi, dupi caz,incadrarea t
neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluirii impactului asupra
mediului
in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului B5/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desf5goard dupi emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaliei pentru autorizarea
executirii lucrdrilor de construcfii la autoritatea administratiei publice competente.
in vederea satisfacerii cerinlelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea
competentd pentru protec[ia mediului stabilegte mecanismul asiguririiconsultirii publice, centralizirii
optiunilor publicului 9i formulirii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investilieiin acord cu
rezultatele consultirii publice.
in aceste conditii:

in situalia in care autoritatea competentd pentru proteclia rnediului siaUiteqie necesitatea evaludrii
efectelor investiliei asupra mediului, solicitantul are obligalia de a notifica acest fapt autoritdlii
administra[iei publice competente cu privire la menlinerea cererii pentru autorizarea executdrii

lucrdrilor de constructii.

n situalia in care, dupd emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulirii proceduriide
evaluare a efectelor investiliei asupra mediului solicitantul renunti la intenlia de realizare a investiliei;

acesta are obliqatia de a notifica acest fapt i i a d m i n i competente.

Dupd primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obliga[ia de a se prezenta la autoritatea
competentd pentru protec{ia mediuluiin vederea evaluirii initiale a investiliei gi stabilirii necesitilii
evaluirii efectelor acesteia asupra mediului. ln urma evaludrii ini(iale a investiiiei se va emite actul

ad mi n istrativ al autoritdti i competente pentru
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;ffi:ffi"ffif#jffjE A AuroRrzATrEr DE coNsrRurRE/DEsFTNTARE va n inspfi* de
a) cefiiftcatulde urbanism b) dovada titluluiasupra imobilului, teren gi/sau construcfii, sau, flupl caz, extrasul

ff5lrT,Stfl:ffifltrJf,l,ns;,ffiy 
de carte n '.i.'ai"inrormare actuarizat ia zi, irh oazur in ;;" 

-'
c) docunentaga tehnicd - D.T., jupt;:
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Anexa nr.1 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                          

____________________                                                        

           (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

Subsemnatul_______________, reprezentant împuternicit al 

_______________________________,  

                                                                           (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 

economic) 

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

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de 

urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

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

respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/ sau spălare de bani.  

   

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

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

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________. 

                                                 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

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

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 



Anexa nr.2 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                   

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

                                                                                                              

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 

 

 

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului 

economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 

................................................................................ [ se menţionează procedura] pentru achiziţia 

de.................................................................................................................. [se inserează, după 

caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se 

inserează data], organizată de .................................................................... [se inserează numele 

autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data 

solicitată................. 

c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, si ca urmare nu 

am produs grave prejudicii beneficiarilor; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greşeli în materie profesională; 

e) nu prezint informaţii false, si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către 

autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie. 

              

 

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

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

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

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, 

…………………………. 

(semnătura autorizată ) 

 



  

 

 

 

 
Anexa nr.4 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE        

privind neîncadrarea  în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006  

 

 

 Subsemnatul(a) ………………………… (se inserează numele operatorului economic-

persoana juridica) in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ……………..[se 

menţionează procedura] pentru achiziţia de …..…………………….. [se inserează, după caz, 

denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV], la data de ………………. [se 

inserează data], organizata de …………………………………. [se  inserează numele autorităţii 

contractante], 

 declar pe proprie răspundere ca: 

 

 

  Nici unul din membrii consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare ale firmei pe care o reprezint nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

patrulea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante. 

 

 

 

 

 Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.       

 

                    Ofertant, 

         ……………………….. 

                     (semnătura autorizată) 

 



                                                                                                                                     Anexa nr. 5 
 

 

 

  Operator economic 

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

  (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

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

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 

activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

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

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri 

anuală (la 31 dec.) 
lei 

Cifra de afaceri 

anuală (la 31 dec.) 
echivalent euro 

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

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

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

Media anuală :   

 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 



Anexa nr. 6.2  
 

      
Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii 

 

Operator economic 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

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

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

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 

sunt reale. 

 

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

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

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

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

    Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

prestatorului*)  

 

Preţ 

total 

contract 

 

Procent 

îndeplinit 

de 

prestator 

(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract 
**) 

1        

2        

...        

 

 

 

 

 

Operator economic,  

(semnătură autorizată) 

 

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 

subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 6.1  
 

      
Declaraţie privind lista principalelor lucrări 

 

Operator economic 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

LUCRĂRI ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

 

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

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

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 

sunt reale. 

 

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

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

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

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

    Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 



 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

Obiect 

contract 

 

 

Codul 

CPV 

 

Denumirea/nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

Calitatea 

executantuluii

*)  

 

Preţ 

total 

contract 

 

Procent 

îndeplinit 

de 

contracta

nt(%) 

 

Perioadă 

derulare 

contract 
**) 

1        

2        

...        

 

 

 

 

 

Operator economic,  

(semnătură autorizată) 

 

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; 

subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 7  

 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

   

DECLARAŢIE  

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 

 

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

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

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

reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

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

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal angajat    

Din care personal de conducere 

 

   

 

(În cazul solicitării) 

 

Data completării        Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAŢII REFERITOARE  

LA PERSONALUL DE CONDUCERE 
 

 Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria 

răspundere că pentru lucrarea “_______________”  

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea 

contractului: 
 

Nr 
crt 

FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

Studiile se 
specialitate 

Vechime în 
specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 
similare, executate 

în calitate de 
conducător 

0 1 2 3 4 
A. PERSONAL DE CONDUCERE 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC 
 
 
 
 
 

DIRECTOR TEHNIC 

 
____________

_________ 
____________

_________ 
 

____________
_________ 

____________
_________ 

 
 

____________
__________ 

____________
__________ 

 

 

 
___ 

 
 
 
 
 

___ 
 
 
 
 

___ 

 
____ 

 
 
 
 
 

____     
 
 
 
 
    

___ 
 
 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI  
 
1 
 
 
2 
 
. 
 
. 
 
. 

 
………………………… 

 

 

………………………… 

 
………………. 

 

 

………………. 

 
…………… 

 

 

…………… 

 
……………. 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 

 (semnătura autorizată ) 

 

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

 

 

 
 



 
Anexa nr. 8 

 

 

_________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 

 

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

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

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

reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

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

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

         

 

 

 

 

 

 

          Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTĂ 

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

…….........………………. 

(semnătură autorizată ) 

                                                 
1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit 

de angajamentul terţului,  prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică. 

 



  

Anexa nr. 9 

 

  Operator economic 

 _________________ 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

 

LISTĂ  

CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 

 

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

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

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 

în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

 

Nr

crt 

Denumire /nume 

subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 

subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 

contract ce urmează a 

fi subcontractate 

     

     

     

     

     

 

 

 

Operator economic 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 10 
 
Formular de ofertă - servicii 
 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

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

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 

pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la 

formular) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

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

să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 

atribuire. 

 

5. 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 ofertă 

primită. 

Data _____/_____/_____ 

 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

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

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



 Centralizator de preţuri servicii 

 

 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru servicii 

 

Anexă la ofertă 

 

 

 

Nr.  

crt 

Activitatea 

(gama/faza) 

Cantitatea Preţul 

unitar 

 

 

Preţul  

 total 

Taxa pe 

valoarea 

adăugată 

   Lei Euro Lei 
 

(col 2x col 3) 

Euro 
 

(col 2 x col 4) 

Lei 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

....        

        

 TOTAL       

 

 

TOTAL    Lei: 

        

       Euro: 

........ % asociaţi        lei: 

........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociati        euro: 

........ % subcontractanti     euro: 

 

 

 

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

(semnătura autorizată) 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr.11 

DECLARATIE  

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii 
     

I. Date de identificare a intreprinderii 

    Denumirea intreprinderii 

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

    Adresa sediului social 

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

    Cod unic de inregistrare 

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

    Numele si functia 

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

    (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) 

 
    II. Tipul intreprinderii 

    Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: 

    [] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos 

sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii 

solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. 

    [] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza 

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor 

aditionale care se vor atasa la declaratie. 

    [] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza 

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor 

aditionale care se vor atasa la declaratie. 

 

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1) 

 |Exercitiul financiar de referinta*2)                                        | 

 |----------------------------------------------------------------------------| 

 |Numarul mediu anual de   | Cifra de afaceri anuala |  Active totale         | 

 |salariati                |       neta              | (mii lei/mii euro)     | 

 |                         |  (mii lei/mii euro)     |                        | 

 |-------------------------|-------------------------|------------------------| 

 |                         |                         |                        | 

 |-------------------------|-------------------------|------------------------| 

 |                         |                         |                        | 

 |-------------------------|-------------------------|------------------------| 

    Important: 

    Precizati daca, fata de exercitiul      []  Nu 

    financiar anterior, datele financiare   []  Da (in acest caz se va completa 

    au inregistrat modificari care                  si se va atasa o declaratie 

    determina incadrarea intreprinderii             referitoare la exercitiul 

    intr-o alta categorie (respectiv                financiar anterior) 

    micro-intreprindere, intreprindere 

    mica, mijlocie sau mare). 

 
             Semnatura ........................................ 

 (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) 

 
    Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din 

anexe sunt conforme cu realitatea. 

 
    Data intocmirii ........................... 

 
    Semnatura ................................. 

 
    *1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege. 

    *2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de 

afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul 

exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de 

actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu 

privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de afaceri anuala neta si 

activele totale se determina si se declara pe propria raspundere. 



Anexa nr.12 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

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

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 

    

1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Consiliul Judeţean Gorj pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect …………………………………….. 

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

fiind câştigătoare.  

 

                  

2.2 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică este: 

 

…………………………………. 

……………………………………. 

 

2.3 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 

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

 

…………………………………. 

……………………………………. 

 

 

3. Durata asocierii 

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

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului 

(în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte ……………….. având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 

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

prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte ……………….., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 

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

cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

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

b) alte cauze prevăzute de lege. 



6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 

la adresa/adresele  prevăzute la art.1. 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor 

fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:  

8.1 Execuţia întregului contract, va fi făcută corespunzător prevederilor prezentului acord de 

asociere.  

8.2 Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 

obligaţiile şi responsabilităţile  decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

8.3 Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 

contractului, acordându-si sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori 

situaţia o va cere. 

8.4 Nu este permisă cesiunea către terţi a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din prezentul acord. 

8.5 Nu este permisă modificarea  pe parcursul execuţiei contractului a cotelor ce privesc 

contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi şi repartizarea beneficiilor sau 

pierderilor rezultate din activităţile  comune, stabilite la punctele 2.2 şi 2.3 din prezentul acord de 

asociere. 

8.6 Asociaţii convin că în cazul în care unul dintre membrii asocierii este  supus procedurii de 

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

ai asocierii vor prelua toate sarcinile şi obligaţiile Contractului. 

9. Modalităţi de plată 

9.1 Plata va fi făcută exclusiv către asociatul desemnat ca lider pe baza facturilor emise de acesta 

în numele asocierii, iar sumele vor fi virate într-un cont ce va fi deschis de către liderul asociaţiei 

…………………………………...  

9.2 După  încasarea de la Autoritatea Contractantă a contravalorii serviciilor prestate, liderul de 

asociere va efectua plata către conturile asociaţilor, conform facturilor emise de către aceştia şi a 

cotelor de participare în Asociere. 

10. Conducerea şi administrarea asociaţiei  

10.1 Liderul asociaţiei ……………………… se obligă să primească instrucţiuni  în numele 

tuturor asociaţiilor şi este răspunzător pentru îndeplinirea în nume propriu şi în numele 

asociaţiei. 

 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi …………… 

 

 

Liderul asociatiei: 

……………………………….. 

ASOCIAT 1, 

 

………………. 

 

ASOCIAT 2, 



Anexa nr.13 

 

 

 

   

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _________________________________________(denumirea contractului de 

achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

 

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

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 

documentaţia de atribuire; 

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

de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

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

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

     Operator economic, 

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

         (semnătura autorizată ) 
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