










MUNICIPIUL ONEȘTI               
Direcția Dezvoltare Locală                                                                                                   APROBAT, 
Serviciul Accesare Fonduri și Implementare Proiecte                                                             PRIMAR  
Nr.      67306/01.11.2022                                                                           VICTOR – LAURENȚIU NEGHINĂ 
 

                                       
CAIET DE SARCINI 

 
Cap. 1.Denumire achiziție: Studiu de fezabilitate (S.F.) privind partea adaptabila la teren si de 
lucrari tehnico-edilitare necesare pentru proiectul: Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, 
Municipiul Onesti, judetul Bacau.  
Cap. 2 .Codul CPV, (conform Regulamentului nr. 213/2008 privind vocabularul comun al achiziţiilor 
publice); 
- 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 
- 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 
- 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
Cap.  3 Informații despre autoritatea contractantă 
 

Nr. Informaţie Detaliere 

1 

Autoritate Contractantă( Achizitor) Municipiul Onesti 

Denumire, adresa,tel./fax, e-mail B-dul Oituz, nr. 17, Onesti, judeţul Bacău, cod poștal 
601032, tel 0234/324243, fax 0234/313911, e-mail: 
achizitii@onesti.ro 

2 Sectorul de activitate Administratie publica 

3 
Activitate principală/ atribuţia principală Administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului Onesti 

 
Cap. 4 Justificarea necesitatii achizitiei publice 
 Avand in vedere faptul ca anual numarul de nasteri a crescut in Municipiul Onesti se impune ca 
municipalitatea sa ofere facilitati precum construirea de unitati prescolare de tip cresa.   
 Investitia se va realiza in contextul in care finantarea construirii cresei se va face cu fonduri de 
la bugetul de stat, prin Compania Nationala de investitii, iar lucrarile tehnico-edilitare vor fi executate 
prin grija autoritatilor locale si suportate de la bugetul local. Achizitia este necesara pentru elaborarea 
documentatiei in faza Studiu de fezabilitate privind partea adaptabila la teren  si de lucrari tehnico-
edilitare si sistematizare verticala. Documentatia se va executa conform HGR nr. 907 din 2016. 
  
Cap. 5 Obiectul achiziției 
 Atribuirea Contractului de servicii: Studiu de fezabilitate (S.F.) privind partea adaptabila de 
teren si de lucrari tehnico-edilitare necesare pentru proiectul: Construire Cresa Medie, str. Victor 
Babes, Municipiul Onesti, judetul Bacau.  
 Scopul proiectului este de a rezolva in faza de Studiu de Fezabilitate problemele privind 
lucrarile tehnico-edilitare si sistematizare verticala pentru obiectivul de investitii sus-mentionat. 
 



 Amplasamentul lucrarilor este pe terenul apartinand UAT Municipiul Onesti, aflat in domeniul 
public al municipiului, libere de sarcini: Mun. Onesti, strada Victor Babes. Suprafata 
amplasamentului este de 3000 m2 conform extrasului de Carte Funciara. Nu este inclus in zone 
protejate.  
 Documentatia elaborata va contine: 
Obiect 1: Partea adaptabila de a proiectului tip – Construire Cresa medie, pus la dispozitie de catre 
Compania Nationala de Investitii. (fundatii, plan de amplasament, plan de situatie, imprejmuire) 
Obiect 2: Este necesara stabilirea solutiilor pentru asigurarea utilitatilor si lucrarilor tehnico-edilitare in 
interiorul perimetrului destinat construirii cresei, acestea constand in: 
 - Racordarea la reteaua de canalizare a orasului; 
 - Bransamentul la reteaua de distributie a apei din oras; 
 - Bransamentul la reteaua de energie electrica din zona, iluminatul stradal, telefonie; 
 - Brasamentul la reteaua de gaze naturale din zona; 
 - Sistematizarea terenului natural din zona;  
 - Amenajarea locurilor de parcare si legatura cu acestea 
 - Asigurarea cailor de acces, aleilor pietonale, spatiilor verzi. 
 Implementarea acestui obiectiv va conduce la asigurarea calitatii serviciilor educationale din  
municipiul Onesti.  
 Se intentioneaza contractarea serviciilor de proiectare care sa includa urmatoarele: 
 - studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016 (inclusiv Studiu topografic cu viza OCPI si 
studiu geotehnic) 
 - Verificare tehnica   
 - Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor furnizorilor de Servicii implicati in proiect, 
inclusiv pentru obtinere Certificat de urbanism 
  
Cap. 6 Obligatiile prestatorului: 
  Documentatia ce urmeaza a fi achizionata este compusa din: 
 - studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016 (inclusiv Studiu topografic cu viza OCPI si 
studiu geotehnic) 
 - Verificare tehnica   
 - Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor furnizorilor de Servicii implicati in proiect, 
inclusiv pentru obtinere Certificat de urbanism 
Elaborarea documentatiei tehnico-economice se va face cu respectarea urmatorelor conditii: 
 
 Studiu de fezabilitate 
 Prestatorul va preda Beneficiarului SF-ul, verificat de catre verificatori tehnici atestati, pe 
domenii de activitate si documenatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, solicitate 
prin Certificatul de Urbanism. Obtinerea avizelor/acordurilor cade in sarcina prestatorului, iar plata 
acestora, in sarcina Beneficiarului. Taxa pentru avize nu se include in oferta.  
 Solutiile si recomandarile propuse de Autoritatea Contractanta, prin prezentul caiet de sarcini, 
sunt orientative pentru elaboratorul documentatiei, acesta avand dreptul si obligatia sa propuna prin 
Studiu de fezabiliate solutii tehnice in contextul unui raport optim cost beneficiu si cu respectarea 
reglementarilor urbanistice si a dispozitiilor legale in vigoare. 
 
 Prestatorul va preda Beneficiarului, in termenul asumat, pe baza de PV de predare-primire si 
receptie , Studiul de fezabiliate in  4 exemplare originale, parte scrisa, parte desenata si in format 
electronic (CD-uri sau memory stick USB, format .pdf si doc.), precum si documenatiile pentru 
obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin cerificatul de urbanism, in 2 exemplare in original.  
 Caietul de sarcini se completeaza cu Nota conceptuala si Tema de Proiectare 



 Verficarea tehnica 
 Obiectivul activitatii de verificare tehnica de calitate este de certificare a calitatii 
documentatiilor tenice, astfel incat sa fie asigurate realizarea si exploatarea unor constructii de calitate 
corespunzatoare, in scopul protejari vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului 
inconjurator. 
 In cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza: 
 - ca documentatia sa contina toate piesele scrise si desenate ale proiectului, in conformitate cu 
legislatia in vigoare; 
 - daca piesele desenate sunt corelate cu piesele scrise (inclusiv cu caietele de sarcini, breviarele 
calcul etc.) 
 - daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor fundamentale de calitate; 
 - daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului, valabile 
la data verificarii. 
 
Cap. 7 Obligatiile beneficiarului 
 
Beneficiarul are obligatia sa puna la dispozitia prestatorului de servicii date si informatii necesare 
pentru realizarea serviciului de elaborare Studiu de fezabilitate, respectiv documentatii cadastrale / 
extrase de carte funciara si proiectul tip al Cresei, dupa obtinerea acestuia de la Compania Nationala de 
Investitii. 
 
Cap. 8 Cerinte privind personalul 
 
 Prestatorul serviciilor de proiectare va trebui sa faca dovada detinerii de personalul de 
specialitate sau de contracte (acorduri) de colaborare cu specialisti in urmatoarele domenii  
 - Proiectant inginer specialitatea instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii gaze naturale, 
drumuri 
 
 - Verificator tehnic pentru domeniile IS, IT, IG,IE si A4 
 
Cap. 9 Garantia de buna executie 
 
 Garantia de buna executie respecta prevederilor HG nr. 395/2016 
 
Cap. 10 Modalitati de plata 
 

Plata serviciiilor  prestate se va realiza intr-o singura transa, dupa  predarea –primirea si 
receptionarea  documentatiei contractate. 

Prestatorul trebuie sa obtina toate avizele care se pot obtine la faza de studiu de fezabilitate . 
  Plata facturilor se va efectua in termen de  30 de zile de la inregistrarea lor la registratura 
Autoriatii contractante, cu conditia ca receptia documentatiei sa fie efectuata anterior emiterii facturii. 
 Finantarea va fi de la bugetul local al Municipiului Onesti. 
 
Cap. 11 Durata prestatiei serviciului va fi de 3 luni de zile calendaristice, cu posibilitate de 
prelungire in cazuri temeinic justificate , sau de suspendare , dupa caz. 
 
Cap. 12 Legislatie si standarde apliabile 
 
Proiectul se va conforma legislatiei si standardelor în vigoare: 



 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si contnutul cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de constructii; 
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
 HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Altele, inclusiv Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în domeniul 
achizitiilor publice, proiectarii si construcţiilor, 

 H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism; 
 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legi nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de 
urbanism; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, modificata 
 Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 

construcții; 
 Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea 

clădirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-
2012 – revizuire NP 051/2000; 

 Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor 
economici care proiectează, execute şi verifică instalaţii electrice, 

 Alte acte normative si standarde aplicabile. Toate actele legislative mentionate se vor interpreta 
in functie de stadiul de la data elaborarii documentatiei( actualizarile legislative) 
 
 Se vor respecta normele de mediu în vigoare și modul de colectare a deșeurilor. Se vor respecta 
condițiile impuse pentru asigurarea sănătății și securității în muncă. Nu se vor face discriminari pe 
criterii de sex, religie, gen, vârstă. Se vor respecta masurile impuse pentru persoanele cu dizabilitati. 
 
 



 

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEȘTI 
Direcția Dezvoltare Locală 
Serviciul Accesare Fonduri și Implementare Proiecte 
Nr. 67307 / 01.11.2022 

                                                                                                  APROBAT, 
                                                                                                              PRIMAR, 
                                                                                       VICTOR LAURENTIU NEGHINA 

           

           NOTĂ CONCEPTUALĂ  
 

CAP. I             INFORMATII GENERALE 

1.1 Denumirea obiectivului de investiţii: Studiu de fezabilitate (S.F.) privind partea 
adaptabila la teren si de lucrari tehnico-edilitare necesare pentru proiectul: Construire 
Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, judetul Bacau. 

1.2  Ordonator principal de credite/investitor  - Municipiul Onesti 
1.3  Ordonator de credite (secundar/terţiar)  - nu este cazul 
1.4  Beneficiarul investiţiei  - Municipiul Onesti,  
1.5  Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus   
 
Obiectul achizitiei  consta in  elaborarea urmatoarelor documentatii: 

• studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016 (inclusiv Studiu topografic cu viza OCPI si 
studiu geotehnic)- se vor realiza rdicari topografice pentru a prezenta situatie existenta, 
studiul topografic va fi vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 
• Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor furnizorilor de Servicii implicati in 
proiect, inclusiv pentru obtinere Certificat de urbanism 

Achiziția este necesară pentru elaborarea documentatiei in faza Studiu de fezabilitate 
si Verificare tehnica privind partea adaptabila la teren, lucrari tehnico-edilitare si sistematizare 
verticala. 

Documentatia elaborata va contine: 

Obiect 1: Partea adaptabila de a proiectului tip – Construire Cresa medie, pus la 
dispozitie de catre Compania Nationala de Investitii. (fundatii, plan de amplasament, plan de 
situatie, imprejmuire) 

Obiect 2: Este necesara stabilirea solutiilor pentru asigurarea utilitatilor si lucrarilor 
tehnico-edilitare in interiorul perimetrului destinat construirii cresei, acestea constand in: 

 - Racordarea la reteaua de canalizare a orasului; 
 - Bransamentul la reteaua de distributie a apei din oras; 
 - Bransamentul la reteaua de energie electrica din zona, iluminatul stradal, telefonie; 
 - Brasamentul la reteaua de gaze naturale din zona; 



 - Sistematizarea terenului natural din zona;  
 - Amenajarea locurilor de parcare si legatura cu acestea 
 - Asigurarea cailor de acces, aleilor pietonale, spatiilor verzi. 
 

   2.1. Scurtă prezentare privind:   

deficienţe ale situaţiei actuale;  
-descriere  

 Investitia se va realiza in contextul in care finantarea construirii  unei cladiri „tip” pentru 
o cresa cu maxim 7 grupe / 70 copii, cu regim de inaltime parter, care se va face cu fonduri 
de la bugetul de stat, prin Compania Nationala de investitii, iar amenajarile exterioare 
necesare, imprejmuire si racorduri la toate utilitatile vor fi executate prin grija autoritatilor 
locale si suportate de la bugetul local. 
 A fost aleasa varianta V1, ce ofera o solutie tehnica pentru incalzire cu pompe de 
caldura si centrala termica pe gaze naturale. In vederea derulării în bune condiţii a proiectului 
este necesară achiziţionarea serviciilor unui proiectant care sa elaboreze documentatia 
tehnica in faza Studiu de fezabilitate privind lucrari tehnico-edilitare si sistematizare verticala. 
Documentatia se va executa conform HGR nr. 907 din 2016.   
 Terenul pe care se va construi Cresa de tip mediu, cu 70 de locuri va avea un drum de 
acces care va face legatura cu strada Dr. Victor Babes. In proiect nu sunt implicate si terenuri 
particulare. 

  Terenul pe care urmeaza a se construi Cresa de tip mediu este situat în intravilanul 
Municipiului Onesti, jud. Bacău, în apropierea  Colegiului National „Dimitrie Cantemir”. In 
proiect nu sunt implicate si terenuri particulare. Suprafața desfășurată a terenului 3988 mp. 
  In vederea derulării în bune condiţii a proiectului este necesară achiziţionarea 
serviciilor unui proiectant care sa elaboreze documentatia tehnica in faza Studiu de 
fezabilitate pentru lucrari privind partea adaptabila la teren a cladirii, lucrari tehnico-edilitare si 
sistematizare verticala. Documentatia se va executa conform HGR nr. 907 din 2016. 
  În baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap se vor amenaja două locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități. Persoanele 
cu dizabilități trebuie să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap precum și 
dovada deținerii în proprietate a autoturismului. 
     

 
   2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni 
similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii 
realizării obiectivului de investiţii propus   

  

   2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 
aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus   

 - Nu exista 

   2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea 
română la realizarea obiectivului de investiţii  - Nu este cazul 

   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei   



 Investitia se va realiza in contextul in care finantarea construirii  unei cladiri „tip” pentru 
o cresa cu maxim 7 grupe / 70 copii, cu regim de inaltime parter, care se va face cu fonduri 
de la bugetul de stat, prin Compania Nationala de investitii, iar amenajarile exterioare 
necesare, imprejmuire si racorduri la toate utilitatile vor fi executate prin grija autoritatilor 
locale si suportate de la bugetul local. 

   3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice   

   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz:   

   - costurile  unor investiţii similare realizate anterior 

   Se intentioneaza ca realizarea lucrarărilor să fie suportata din fonduri ale bugetului local,   

   3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în 
funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea 
avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege. 

 Estimarea  valorii serviciilor de proiectare a fost realizată conform unor contracte de 
prestari servicii de proiectare  similar atribuite ,  identificate in SEAP, astfel: 

Elaborare proiect faza SF – 116.500 lei , fara TVA( inclusiv studiu topo si studio geo) 
 
 
  3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării 
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată). 

Sursa de finantare a investitiei – buget local 

   4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 
existente   

 Regimul juridic: Terenul aparține domeniului Public al municipiului Onesti, conform 
extrasului de carte funciară nr. 68263, emis de către ANCPI. 

   5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investiţii:   

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);   
Terenul este orizontal, fara declivitati si se afla amplasat pe Victor Babeș 

 
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;   

- la Nord – Colegiul national „Dimitrie Cantemir” 
- la Sud – teren ocupat de parcarea unui supermarket 
- la Vest – Stadion CSM 
- la Est – Strada Dr. Victor Babes  

 
c) surse de poluare existente în zonă;   

- nu este cazul 



d) particularităţi de relief;   
- teren plat, acces facil atat auto cat si pietonal. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;   
- obiectiv racordat la : reteaua de apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, 

energie electrica, gaze, CATV, telefonie fixa, internet. 
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;   
- se va respecta prevederile prevazute in avizele obtinute. 

g) posibile obligaţii de servitute;  
-  nu este cazul  

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 
intervenţii, după caz;   

- nu este cazul 
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de 
urbanism aferent;   

- PUG existent -  stadion municipal, UTR 38. 
- Functiunea dominanta a zonei: functiune sportiva si agrement 
- Functiuni complementare: - institutii publice sau servicii compatibile care ridica 

nivelul functiunii  de baza a zonei: turism, cultura, sport, alimentatie publica, comert 
- Utilizari permise: amenajari sportive, dotari de agrement si recreere aferente in UTR 

37, 38,39 
- Utilizari interzise: orice alta utilizare in afara celor ratate mai sus. 

 
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 

sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei 
unor zone protejate - Nu exista.  

   6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 
funcţional:   

a) destinaţie şi funcţiuni;  
 Este necesară achiziţionarea serviciilor unui proiectant care sa elaboreze 
documentatia tehnica in faza Studiu de fezabilitate privind partea adaptabila la teren si de 
lucrari tehnico-edilitare si sistematizare verticala. Documentatia se va executa conform HGR 
nr. 907 din 2016.  

- studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016 (inclusiv Studiu topografic cu viza OCPI si 
studiu geotehnic)- se vor realiza rdicari topografice pentru a prezenta situatie existenta, 
studiul topografic va fi vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

- se vor elabora documentatii pentru avize / acorduri /autorizatii, se vor depune direct la 
unitatile avizatoare, se vor sustine(daca este cazul) si se vor obtine avizele /acordurile / 
autorizatiile aferente. 

- se va verifica documentatia de catre verificatorii tehnici autorizati la cerinta IS, IT, IG,IE si 
A4 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;  
Suprafața desfășurată a terenului 3988 mp 
 
 



LUCRARI  PROPUSE   

 Principalele obiective: 
 Obiect 1: Partea adaptabila de a proiectului tip – Construire Cresa medie, pus la 
dispozitie de catre Compania Nationala de Investitii. (fundatii, plan de amplasament, plan de 
situatie, imprejmuire) 
 Obiect 2: Este necesara stabilirea solutiilor pentru asigurarea utilitatilor si lucrarilor 
tehnico-edilitare in interiorul perimetrului destinat construirii cresei, acestea constand in: 
- Racordarea la reteaua de canalizare a orasului; 
- Bransamentul la reteaua de distributie a apei din oras; 
- Bransamentul la reteaua de energie electrica din zona, iluminatul stradal, telefonie; 
- Brasamentul la reteaua de gaze naturale din zona; 
- Sistematizarea terenului natural din zona;  
- Amenajarea locurilor de parcare si legatura cu acestea 
- Asigurarea cailor de acces, aleilor pietonale, spatiilor verzi.    
   

LUCRARI SPECIFICE:- nu este cazul 

c) nevoi/solicitări funcţionale specifice: nu este cazul 

         7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:   

 - Obiectivul activității de verificare tehnică de calitate este de certificare a calității 
documentațiilor tehnice, astfel încât să fie asigurate realizarea și exploatarea unor construcții 
de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a 
societății și a mediului înconjurător. 
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Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEȘTI 
Direcția Dezvoltare Locală 
Serviciul Accesare Fonduri și Implementare Proiecte 
Nr. 67309 / 01.11.2022         APROBAT, 

            PRIMAR 
VICTOR LAURENȚIU NEGHINA 

 

TEMĂ DE PROIECTARE 

 

Studiu de fezabilitate (S.F.) privind partea adaptabila la teren si de lucrari 
tehnico-edilitare necesare pentru proiectul: Construire Cresa Medie, str. Victor 

Babes, Municipiul Onesti, judetul Bacau. 

CAP. I             INFORMAȚII GENERALE 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: Studiu de fezabilitate (S.F.) privind partea adaptabila la teren 
si de lucrari tehnico-edilitare necesare pentru proiectul: Construire Cresa Medie, str. Victor 
Babes, Municipiul Onesti, judetul Bacau.  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  Primar/Municipiul Onești 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)  - Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Onești 

1.5. Elaboratorul temei de proictare :   Municipiul Onești  

Beneficiarul intenționează să obțină în urma achiziției , următoarele: 

1. o documentație în faza Studiu de fezabilitate(care include și studiul topografic cu viza OCPI, studiu 
geotehnic) și documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare obținerii autorizației de 
construire. 

2. verificare tehnica 
3. Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor furnizorilor de Servicii implicati in proiect, inclusiv 

pentru obtinere Certificat de urbanism 

CAP. II            DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

  

  Investitia se va realiza in contextul in care finantarea construirii  unei cladiri „tip” pentru o cresa cu 
maxim 7 grupe / 70 copii, cu regim de inaltime parter, care se va face cu fonduri de la bugetul de stat, prin 
Compania Nationala de investitii, iar amenajarile exterioare necesare, imprejmuire si racorduri la toate utilitatile 
vor fi executate prin grija autoritatilor locale si suportate de la bugetul local. 
  A fost aleasa varianta V1, ce ofera o solutie tehnica pentru incalzire cu pompe de caldura si centrala 
termica pe gaze naturale. In vederea derulării în bune condiţii a proiectului este necesară achiziţionarea 
serviciilor unui proiectant care sa elaboreze documentatia tehnica in faza Studiu de fezabilitate privind lucrari 
tehnico-edilitare si sistematizare verticala. Documentatia se va executa conform HGR nr. 907 din 2016. 
 Terenul pe care se va construi Cresa de tip mediu, cu 70 de locuri va avea un drum de acces care va face 
legatura cu strada Dr. Victor Babes. In proiect nu sunt implicate si terenuri particulare.  
  Prin prezenta tema de proiectare, se stabilesc masurile de interventie solicitate, care nu sunt limitative. 
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2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului:  

     Terenul se situează în Intravilanul municipiului Onești, intr-o zona rezidentiala, in apropierea unui ansamblu 
de cladiri ce alcatuiesc Colegiul National „Dimitrie Cantemir”. 

Regimul juridic: Terenul aparține domeniului Public al municipiului Onesti, conform extrasului de carte funciară 
nr. 68263, emis de către ANCPI. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G nr. 41/2016. 

2.2. Particularitati ale amplasamentului: 

  a) Terenul este plat, nu este supus viiturilor si nu prezinta accidente subterane. 

  b) Terenul se învecinează in partea de Nord - Colegiul national „Dimitrie Cantemir”, in partea de sud – teren 
ocupar de parcarea unui supermarket, in partea de Vest – teren ocupat de stadion CSM, in partea de est – strada 
Dr. Victor Babes. 

  c) In zona nu exista surse de poluare 

  d) Terenul este plan, forma  neregulata. 

  e) În zona amplasamentului se află retele edilitare de apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale si 
telefonie.  

  f) În zonă nu există rețele edilitare care necesita relocare 

  g)Terenul aparține domeniului public al municipiului Onesti. 

  h) Terenul va necesită lucrări  de sistematizare verticală 

  i) Conform Planului Urbanistic General al municipiului Onesti aprobat prin H.C.L. nr. 32/2000, prelungit prin 
H.C.L. nr. 149/2015, terenul se află în UTR 38 

       Utilizări permise conform PUG actual 
-  zona sportiva si agrement: amenajari sportive, dotari de agrement si recreere aferente in UTR 37, 38,39 
 
  j) În baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se vor 
amenaja cel putin un loc de parcare pentru persoane cu dizabilități. 
 
2.3 Descrierea succinta a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional 
a). Destinație și funcțiuni 
        Destinația terenului ce se amenajeaza este de constructie Cresa tip mediu. 

- studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016 (inclusiv Studiu topografic cu viza OCPI si studiu geotehnic)- se 
vor realiza rdicari topografice pentru a prezenta situatie existenta, studiul topografic va fi vizat de catre Oficiul 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

- se vor elabora documentatii pentru avize / acorduri /autorizatii, se vor depune direct la unitatile avizatoare, se 
vor sustine(daca este cazul) si se vor obtine avizele /acordurile / autorizatiile aferente. 

- se va verifica documentatia de catre verificatorii tehnici autorizati la cerinta IS, IT, IG,IE si A4 
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b) Caracteristici, parametri și date tehnice  specifice, preconizate  

 Suprafața desfășurată a terenului 3988 mp. 
 Dimensiunile cladirii vor fi de aproximativ 76,16 m si o latime de 34,13 m. 
 Solutia tehnica se va stabili de catre proiectant.  
 Se vor analiza cel putin 2 solutii tehnice beneficiarul urmand a alege solutia cea mai convenabila.  
  
c) Lucrari  propuse   

Documentatia elaborata va contine: 
Obiect 1: Partea adaptabila de a proiectului tip – Construire Cresa medie, pus la dispozitie de catre Compania 
Nationala de Investitii. (fundatii, plan de amplasament, plan de situatie, imprejmuire) 
Obiect 2: Este necesara stabilirea solutiilor pentru asigurarea utilitatilor si lucrarilor tehnico-edilitare in 
interiorul perimetrului destinat construirii cresei, acestea constand in: 

 - Racordarea la reteaua de canalizare a orasului; 
 - Bransamentul la reteaua de distributie a apei din oras; 
 - Bransamentul la reteaua de energie electrica din zona, iluminatul stradal, telefonie; 
 - Brasamentul la reteaua de gaze naturale din zona; 
 - Sistematizarea terenului natural din zona;  
 - Amenajarea locurilor de parcare si legatura cu acestea 

  - Asigurarea cailor de acces, aleilor pietonale, spatiilor verzi. 
d) Numar estimat de utilizatori: - se va obtine de catre proiectant la momentul elaborarii documentatiei  

e) Durata minima de functionare: se va stabilii de catre proiectant la momentul elaborarii documentatiei 

f)  Functiuni anexă specifice 

   - Acces auto……………………………………………………......conform normelor 

   - Acces pietonal………………………………………………........conform normelor 

   - Spatii verzi………………………………………………………..conform normelor 

   - Platforma incinta..........................................................................conform normelor    

g) Corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice , de protectie a mediului si patrimoniului 

Zona  in care este amplasat cresa este UTR 38,  iar functiunea se incadreaza in prevederile urbanistice.  Prin 
construirea cresei si a lucrarilor tehnico-edilitare nu se va aduce atingere mediului inconjurator. Se vor avea in 
vedere cele stabilite prin PUG al municipiului si prin avizele emise. 
Nu se schimba forma de proprietate . 

h) nevoi/ solicitari functionale  specifice 

- documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare: 
 Studiul de fezabiliate (inclusiv Studiul topografic si Studiul geotehnic) 

 Documentatia se va verifica tehnic de catre verificatori tehnici atestati  
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- studiul topografic va fi vizat OCPI. 
- documentatia va contine obligatoriu: toate avizele/acordurile prevazute in certificatul de urbanism si cel putin  
doua variante viabile cu specificarea celei recomandate de catre proiectant. 
- certificatul de urbanism se va pune la dispozitia proiectantului 
- taxele pentru obtinerea avizelor, acordurilor, altor studii necesare, care vor sta la baza elaborarii 
documentatiilor , vor fi achitate de catre  beneficiar. 
Materialele folosite pentru executia lucrarilor , trebuie sa fie adaptate destinatiei,  sa nu emane noxe daunatoare 
utilizatorilor sau mediului. 
       Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe întreaga durată 
de existentă, a cerintelor fundamentale aplicabile: 

- Rezistentă mecanică si stabilitate; 
- Securitate la incendiu; 
- Igienă, sănătate si mediu înconjurător; 
- Sigurantă si accesibilitate în exploatare; 
- Protectia împotriva zgomotului; 
- Economie de energie si izolare termică; 
- Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. 

2.4  Legislatie si standarde aplicabile     Proiectul se va conforma legislatiei si standardelor în vigoare: 

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si contnutul cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

 H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism; 

 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legi nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a 
documentatiilor de urbanism; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, modificata 

 Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 
construcții; 

 Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea 
clădirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 
indicativ NP 051-2012 – revizuire NP 051/2000; 

 Alte acte normative si standarde aplicabile. Toate actele legislative mentionate se vor 
interpreta in functie de stadiul de la data elaborarii documentatiei( actualizarile 
legislative) 

Se vor respecta normele de mediu în vigoare si modul de colectare a deseurilor. Se vor respecta 
conditiile impuse pentru asigurarea  sanatatii si securitatii in munca. Nu se vor face discriminari pe criterii de 
sex, religie, gen, varsta. 

Documentatia se va intocmi astfel incat sa fie indeplinite toate conditiile pentru obtinerea avizelor ce se 
vor solicita prin Certificatul de urbanism. 
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Proiectantul va ceda dreptul de autor beneficiarului, dupa achitarea integrala a documentatiei, ce se va 
elabora temei de proiectare. 

 
 La final, ofertantul  castigator va preda beneficiarului,  urmatoarele documentatii, conform Caietului de 
sarcini: 
- studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016 (inclusiv Studiu topografic cu viza OCPI si studiu geotehnic 
- Verificare tehnica   
- Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor furnizorilor de Servicii implicati in proiect, inclusiv pentru 
obtinere Certificat de urbanism 
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul  
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau 

 
nr. ....................../........................... 
din Registrul Unic de Contracte 

  
 
 
1.  Părţile contractante 

1.1 - Autoritatea contractantă, MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, cu sediul 
în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău, tel:0234.324243, fax:0234.313911, e-mail: primarie@onesti.ro, cod 
fiscal 4353250, cont bancar RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, reprezentată legal 
prin P R I M A R– Victor Laurențiu Neghină, in calitate de ACHIZITOR,  pe de o parte, 
    şi 
             1.2………(se completeaza dupa adjudecare)……….., denumită operator economic, cu  sediul in 
.........................................................., telefon …………….., e-mail: ……………………, număr de 
înmatriculare  ………………. cod fiscal ………………..cont (trezorerie) …………………. reprezentată prin 
………………. funcţia ………………….., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte,  
a intervenit următorul contract: 
 
    2. Definiţii 
    2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
    b. achizitor şi prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
    c. preţul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala 
si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
    d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 
    e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului; 
    f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu 
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este 
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
    g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile; 

h. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către prestator privind prestarea serviciilor; 
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 
achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în 
conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror 
sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului; 

j. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de 
judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de 
prestarii servicii de către cealaltă parte; 

k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una din părţile 
contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract; 

l. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii 
evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se 
împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare; 

m. garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

 
 3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi 
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
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3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  orice alte acte 
normative subsecvente. 
3.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform 
legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract vor rămâne 
neafectate, iar părtile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificări care ar conduce la acelasi 
rezultat legal si/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului. 
3.5 Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate documentele contractului 
si în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice actualizata si a altor acte normative date în 
aplicarea acesteia. 
 
    4. Obiectul principal al contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de  Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari 
tehnico edilitare pentru obiectivul „Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin caietul de sarcini, nota conceptuală,  tema de 
proiectare și prezentul contract. 
4.2. Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit și constă în elaborarea : 
a) Elaborare Proiect faza SF 
b) Studiu Topografic 
c) Studiu Geotehnic 
4.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
    5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ………(se 
completeaza dupa adjudecare)……….. lei fără TVA,  la care se adaugă ………(se completeaza dupa 
adjudecare)………..,  lei TVA, care se compune din:  

Cheltuieli cu proiectarea   

Nr. 
Crt. 

Capitol 
Valoare                    

(lei fara TVA) 

Valoare cu 
TVA 

1 Elaborare Proiect faza SF 
Se completeaza dupa 

adjudecare 
Se completeaza 

dupa adjudecare 

2 Studiu Topografic 
Se completeaza dupa 

adjudecare 
Se completeaza 

dupa adjudecare 

3 Studiu Geotehnic 
Se completeaza dupa 

adjudecare 
Se completeaza 

dupa adjudecare 

Total cheltuieli de proiectare 
Se completeaza dupa 

adjudecare 
Se completeaza 

dupa adjudecare 
În total prețul total va fi de ………(se completeaza dupa adjudecare)………..,  lei cu TVA. 
 
5.2 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta financiară, anexă la 
contract. 
5.3  Prețul contractului este ferm pe toată durata contractului. 
 
    6. Durata contractului 
6.1.  Contractul începe să producă efecte de la data semnării lui de către ambele părți. 
6.1. Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este de  3 luni de la data menționată în Ordinul de 
începere al serviciilor si se poate prelungi, in cazuri bine justificate, cu acordul scris al beneficiarului, sau se poate 
suspenda, dupa caz 
6.2  Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii recepției finale a serviciilor. 
6.3 În situația sistării serviciilor din motive neimputabile părților contractante, durata de prestare se decalează în mod 
corespunzător. 
6.4 Pe durata obtinerii avizelor, contractul  se poate suspenda la cererea partilor. 
    7. Executarea contractului 
7.1.  Executarea contractului de prestari servicii incepe in baza ordinului de incepere emis de autoritate si va avea o durata 
de 3 luni calendaristice. 
 
   
  8. Documentele contractului 
8.1.  Documentele contractului sunt: 
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a) Oferta ………(se completeaza dupa adjudecare)………..,  
b) Raspunsuri la solicitari de clarificari (daca e cazul) 
c) Acord de asociere (dacă e cazul) 
d) Contracte de subcontractare (dacă e cazul) 
e) Angajamente de susţinere (dacă e cazul) 
f) Caietul de sarcini nr. 67306/01.11.2022, Tema de proiectare nr. 67309/01.11.2022 și Nota conceptuală nr. 

67307/01.11.2022  
g) Proces - verbal de recepție la terminarea serviciilor; 
h) Garanția de bună execuție; 
i) Asigurarea de răspundere profesională; 
j) alte documente (dupa caz). 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
 9.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat, în conformitate cu cerințele  din caietul de sarcini, tema de proiectare, nota conceptuală și 
prezentul contract. 
    (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, sau altele 
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
(3) Prestatorul se obligă să predea documentația care va cuprinde: 
- studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016 (inclusiv Studiu topografic cu viza OCPI si studiu geotehnic); 
- Verificare tehnica;   
- Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor furnizorilor de Servicii implicati in proiect, inclusiv pentru obtinere 
Certificat de urbanism: 
(4) Prestatorul are obligația de a elabora documentatia tehnico-economică care  va respect urmatorelor conditii: 
a) Studiu de fezabilitate 

Prestatorul va preda achizitorului SF-ul, verificat de catre verificatori tehnici atestati, pe domenii de activitate si 
documenatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, solicitate prin Certificatul de Urbanism. Obtinerea 
avizelor/acordurilor cade in sarcina prestatorului, iar plata acestora, in sarcina Beneficiarului. Taxa pentru avize nu se 
include in oferta.  
Solutiile si recomandarile propuse de achizitor, prin caiet de sarcini, sunt orientative pentru elaboratorul documentatiei, 
acesta avand dreptul si obligatia sa propuna prin Studiu de fezabiliate solutii tehnice in contextul unui raport optim cost 
beneficiu si cu respectarea reglementarilor urbanistice si a dispozitiilor legale in vigoare. 
 Prestatorul va preda achizitorului, in termenul asumat, pe baza de PV de predare-primire si receptie , Studiul de 
fezabiliate in  4 exemplare originale, parte scrisa, parte desenata si in format electronic (CD-uri sau memory stick USB, 
format .pdf si doc.), precum si documenatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin cerificatul de urbanism, 
in 2 exemplare in original.  
b) Verficarea tehnica 
 Obiectivul activitatii de verificare tehnica de calitate este de certificare a calitatii documentatiilor tenice, astfel 
incat sa fie asigurate realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejari vietii 
oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator. 
 In cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza: 
- ca documentatia sa contina toate piesele scrise si desenate ale proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare; 
- daca piesele desenate sunt corelate cu piesele scrise (inclusiv cu caietele de sarcini, breviarele calcul etc.) 
- daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor fundamentale de calitate; 
- daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificarii. 
9.2. Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 9.3. - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 
       i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 
serviciile prestate. 
       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 
rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
9.4. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu oferta sa, caietul de sarcini 
tema de proiectare şi nota conceptuală, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodată, este răspunzător atât de 
respectarea tuturor tehnologiilor de execuţie utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada 
contractului. 
 (2) Toate rapoartele si documentele sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Prestator in 
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executarea acestui contract vor fi proprietatea Autoritatii Contractante. Prestatorul se obliga sa livreze aceste documente, 
in original, achizitorului dupa finalizarea contractului si sa nu le utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute in acest 
contract, cu exceptia cazului in care achizitorul il autorizeaza in scris in acest sens. 
(3) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, orice alte drepturi de proprietate intelectuala si/sau industriala, obtinute 
in executarea sau ca urmare a executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente 
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera dupa cum considera necesar, fara 
nici un fel de limitare geografica sau de alta natura.  
 (4) Prestatorul va ceda dreptul de folosinta asupra documentatiei tehnice  predate, fara nici o pretentie, dupa efectuarea 
platii documentatiei, in favoarea beneficiarului,  acesta avand dreptul de a decide utilizarea sa, conform necesitatilor.  
(5) În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau neclarităţi în cadrul documentaţiei 
predate, prestatorul are obligaţia de a remedia în termen de 10 zile lucrătoare acele deficienţe sau neclarităţi, fără a 
pretinde costuri suplimentare faţă de valoarea contractului. 
9.5. Responsabilitatile Prestatorului fata de achizitor  pentru asigurarea verificarii punerii in opera corecte a serviciilor, 
sunt cele prevazute in: 
• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si contnutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente  
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
• Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de constructii; 
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
• HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
• Altele, inclusiv Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în domeniul achizitiilor publice, 
proiectarii si construcţiilor, 
• H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism; 
• Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legi nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism; 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, modificata 
• Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții; 
• Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea clădirilor civile si 
spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – revizuire NP 051/2000; 
• Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care 
proiectează, execute şi verifică instalaţii electrice, 
• Alte acte normative si standarde aplicabile. Toate actele legislative mentionate se vor interpreta in functie de 
stadiul de la data elaborarii documentatiei( actualizarile legislative) 
-  orice alte prevederi legislative in domeniu. 
9.6. La elaborarea documentației și întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligația de a aplica/respecta toate 
actele normative în vigoare, aplicabile specificului contractului. De asemenea prestatorul va aplica/respecta și eventualele 
acte normative care intră în vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului, după caz. 
9.7. Prestatorul trebuie sa obtina toate avizele care se pot obtine la faza de studiu de fezabilitate . 
 
     10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1.  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la data primirii facturii însoțită de 
recepția fără obiecțiuni a serviciilor prestate de către acesta.  
10.3 Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face să nu curgă termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza 
prestatorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original prestatorului, in interiorul termenului de plata. Un 
nou temen de plata va cuge de la prezentarea facturilor de catre prestator cu date corecte, potrivit legii si contractului. Nu 
se fac plăţi în valută.  
10.4 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii  necesare îndeplinirii 
contractului. 
10.5 Achizitorul se obligă să achite direct subcontractantului prețul pentru partea sa din serviciile prestate, numai în 
măsura în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare și dacă 
subcontractantul își exprimă opțiunea în acest sens.  
10.7 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o 
compensaţie, cu condiţia ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
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11. Sanctiuni si Daune 
11.1 Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor ce se aplica pe perioada de valabilitate a contractului de 
achizitie publica 
11.1.1 - In cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egala cu nivelul ratei 
dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an din contravaloarea obligaţiilor 
neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 
11.2 Daune care se aplica dupa expirarea valabilitatii contractului de achizitie publica:   
a) Pentru nerealizarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului cu 
titlu de daune –interese, o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a contractului exprimată la art. 5 din acesta. 
b) În cazul în care prestarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art.5 se calculează 
proporțional cu nivelul serviciilor neexecutate este în cuantum de 70% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă 
este cazul, a actelor adiționale la acesta. 
c) În cazul în care prestarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, prestatorul datorează achizitorului, cu titlu de 
daune-interese, o sumă în cuantum de 90% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale 
adiționale.  
d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze existența și/sau 
întinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevăzute la 
litera a,b, și c din prezentul articol se deduce din valoarea contractului.  

 
11.3. Rezilierea și încetarea contractului  

(1) Încetarea de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6. 
(2) Rezilierea poate interveni numai într-unul dintre următoarele cazuri: 
a) Prestatorul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul contract, către un terţ; 
b) Una dintre părţi intră în procedură de insolvenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei. Părţile au obligaţia de a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de situaţii. În cazul în care una din părţi 
intră în procedura de faliment conform prevederilor din Legea nr. 85/2014, rezilierea  intervine de drept fără nici o altă 
formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii judecătorului sindic; 
c) Prestatorul declară că nu are capacitatea de a presta serviciile contractate, de la data comunicării acestui fapt sau de la 
data constatării de către achizitor că au trecut mai mult de 15 zile de când prestatorul nu a mai prestat cel puţin una din 
obligaţiile contractate; 
d) Prestatorul nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata daunelor-interese în sarcina 
prestatorului; 
(3)  Contractul poate  înceta și prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a 
acestuia, fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii 
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile 
dreptului comun, în una dintre următoarele situaţii:  
 - contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din 
procedura de atribuire potrivit  art.164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;  
 - contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care 
rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  
(4)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
(5) În cazul prevăzut la alin.(4) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
    12. Garanţia de bună execuţie a contractului  
12.1 (1)  Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucratoare 
de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a prestatorului, fără a depăși 
15 zile de la data semnării contractului.   
Garanția de bună execuție se constituie în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A, astfel: 
a) fie prin deschiderea unui cont la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către prestator 
în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, respectiv .... (se 
completeaza dupa adjudecare)........................  RON. Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității 
contractante, la o bancă agreată de ambele părți. În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, 
instituție publică  sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, prestatorul va deschide  la Trezoreria 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispoziția autorității 
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contractante. Constituirea garanţiei de bună execuţie se face în conformitate cu prevederile art. 39 si art. 40 din H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare. Suma inițială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică 
de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei de 10% din preţul contractului 
fără T.V.A.; 
b) fie prin virament bancar; 
c) fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, care poate lua forma:   

 unei scrisori de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;   
  unei asigurări de garanţii emisă:    

 fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
după caz;   

 fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. 

d) fie prin depunere la casierie in numerar, a unei sume  în cuantum de 10% din preţul contractului fără T.V.A, 
dacă aceasta este mai mică de 5.000,00 lei; 
e)  fie prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute mai sus 
(2) Garanţia constituită conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contract.  
(3) Prestatorul se obligă să-l numească ca împuternicit pe achizitor, asigurându-i accesul necondiționat la contul constituit 
conform alin.(1), în condițiile prezentului contract.  
12.2 Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul indicat la pct. 12.1., poate atrage rezilierea contractului  
la solicitarea scrisă a  achizitorului.  
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia/modifica 
perioada contractuala, prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 
contactului de achiziţie publică/perioada de valabilitate.  
12.3 Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere aferent contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada 
constituirii garanției de bună execuție.  
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă 
prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 
12.5 Garantia de buna executie este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea 
contractului sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile furnizorului ori in alte cazuri prevazute de lege. In cazul 
in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, prestatorul este 
obligat sa il despagubeasca pe achizitor integral si intocmai. 
12.6 Restituirea garanției de bună execuție se realizează în cel mult  14 zile de la  data îndeplinirii de către prestator a 
obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei. 
 
    13. Recepţie şi verificări 
13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 
legale aflate in vigoare. 
13.2 Verificările vor fi efectuate de către de achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile 
din prezentul contract. 
13.3 Recepția se realizează de către persoanele desemnate de către achizitor, în conformitate cu prevederile legale 
privitoare la tipul de serviciu.  
13.4 Prestatorul se obligă să răspundă pentru viciile ascunse ale  serviciilor, după ce au fost recepționate de către 
beneficiar.  
13.5 La finalizarea serviciilor, prestatorul are obligația de a notifica în scris  achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de 
recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.  
13.6 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului  prin corelarea prevederilor acestuia cu 
documentația de execuție și cu reglementările legale în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de 
a aproba sau respinge recepția.  
 
    14. Modalități de plată 
 14.1 Plata facturi  se va face în termen de maxim 30 zile de la primirea  facturii în baza  receptiei cantitative si calitative a 
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
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14.3 Contractul nu va fi considerat încetat până când procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor  nu va 
fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că serviciile au fost executate conform cerintelor caietului de sarcini, a 
notei conceptuale, a temei de proiectare  și ale contractului.  
 
15. Asigurări   
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia în termen de 10 zile  de la semnarea contractului, o asigurare de 
răspundere civilă profesională, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind serviciile prestate, echipamentele, 
personalul propriu, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice și o va menţine în 
vigoare pe toată toată durata derulării prezentului contract, conform art.31 din Legea 10/1995 cu modificările și 
completările ulterioare. 
  Asigurarea de răspundere civilă profesională se va emite de către agentie o societate de asigurare care deține 
autorizație de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în 
registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz, și care se va prezenta Achizitorului în 
original, însoțită de dovada plății primei de asigurare și de condițiile de asigurare.   

Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către prestator.  Limita de răspundere asigurată prin poliţă 
de asigurare de risc profesional va fi egala cu valoarea prezentului  contract de servicii.  
Tipul poliței de asigurare: Răspundere profesională dedicată proiectului: Studiu de fezabilitate (S.F.) privind partea 
adaptabila de teren si de lucrari tehnico-edilitare necesare pentru proiectul: Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, 
Municipiul Onesti, judetul Bacau. 
(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor 
curente (actualizate). 
(3) Prestatorul va avea obligaţia de a extinde asigurarea de răspundere profesională până la emiterea Procesului Verbal de 
Recepţie a lucrărilor executate. 
(4)  În cazul neprezentării poliței de asigurare, solicitate repetat, după un termen rezonabil de 30 zile, Achizitorul va putea 
decide rezilierea prezentului Contract în condițiile prevăzute la art.11.3. 
15.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau 
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
15.3. În cazul în care Prestatorul, prin activitatea desfașurată, produce pagube Achizitorului, acesta din urmă are dreptul de 
a se adresa direct asiguratorului cu care Prestatorul a încheiat polița de asigurare pentru a fi despăgubit. 
 
16. Începere, finalizare 
16.1.  Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere emis de autoritatea 
contractantă. 
16.3.  Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de 
la data menționată în ordinul scris emis de achizitor în acest sens, în condițiile prevăzute în prezentul contract. 
 
    17. Ajustarea preţului contractului 
17.1.  Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, 
anexă la contract. 
17.2.  Preţul contractului este ferm pe toata durata contractului de achizitie publica. 
 
    18. Amendamente 
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, 
prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
    19. Subcontractanţi  
19.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii 
desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
19.2 (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții 
desemnați.  
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în 
anexe la prezentul contract. 
19.3 (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii 
propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii 
lor în contract, serviciile prestate prestatorului potrivit contractului dintre prestator şi subcontractant.  
Factura este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi subcontractant sau de 
achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate 
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de subcontractant. 
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire 
a contractului de achiziţie publică 
19.4 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din 
contract. 
19.5 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea 
subcontractantului nu modifică valoarea aferentă serviciilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată 
în cadrul ofertei ca fiind subcontractată și se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 
19.6 (1)Subcontractanţii  schimbați au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 
respectarea prevederilor caietului de sarcini, temei de proiectare, notei conceptuale şi a propunerii tehnice depuse de către 
prestaror la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii 
prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
19.7 Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie 
publică. 
 
 20. Cesiunea 
 20.1  Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.  
 20.2. Prestatorul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina 
părţilor contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate efectua doar în condiţiile prevăzute 
de dispoziţiile Codului Civil.  
 20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 20.2.  
 
    21. Forţa majoră 
21.1.  Forţa majoră este constatata de o autoritate competentă. 
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează. 
21.3.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li 
se cuveneau părţilor pănă la apariţia acesteia. 
21.4.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
 
    22. Soluţionarea litigiilor 
22.1.  Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin conciliere directă sau 
mediere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
22.2.  Dacă, după 15 zile de la încetarea procedurilor, achizitorul şi prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti 
competente de la sediul achizitorului. 
 
    23. Limba care guverneaza contractul 
23.1.  Limba care guverneaza contractul este limba română. 
 
   24. Clauza anticoruptie 
24.1. Executantul/prestatorul/furnizorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. 
In consecinta, acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa acorde, prin 
intermediul angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii  sau alte avantaje (respectiv numerar, 
cadouri de valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, 
evenimente culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor 
acestora si altor persoane aflate in relatii stranse similar acestora. 
24.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, contractul 
existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente 
potrivit legii. 
 
    25. Comunicări 
25.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
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25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
  26. Confidentialitatea Datelor  
26.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului European privind protectia datelor cu 
caracter personal (GDPR).  
 
  27. Legea aplicabilă contractului 
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile au înteles să încheie azi ..................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care 1 exemplar la achizitor şi 1 
exemplar la prestaror. 
 
             Achizitor,   
MUNICIPIUL ONEŞTI 

Prestator 
...(se completeaza dupa adjudecare) … 

 
             PRIMAR  
VICTOR LAURENŢIU NEGHINĂ  
     
 

reprezentat prin  
...(se completeaza dupa adjudecare)..... 
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FORMULARUL 1 

OFERTANT 
.....................................................................................  

      (denumirea/numele) 
 
 

D E C L A R A Ţ I E  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60  

din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice  
 

Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 

 
Subscrisa.............................................................................................................................................   
                       (se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  

în calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant pentru achizitia de:  
.............................................................................................................................................................. 

organizată de MUNICIPIUL ONEŞTI, cunoscând consecinţele penale pentru fals în declaraţii conform Legii 
penale, declar pe proprie răspundere faptul că nu mă aflu într-una din următoarele situații: 
 

a) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care deţin părţi 
sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris la ofertantul/candidatul, terţul susţinător sau 
subcontractantul propuşi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori subcontractanţilor propuşi;   

b) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului, terţului susţinător ori 
subcontractanţilor propuşi;   

c) particip în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor persoane despre care se 
constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că pot avea, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;   

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 
şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi, respectiv care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, 
cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul 
drepturilor de vot în adunarea general, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante 
sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;   

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 
află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi 
angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 
contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 
verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori 
angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura 
de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire 
a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de 
cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  

 
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 orice documente 
doveditoare de care dispunem. 
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Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
            
        Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal 
referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 
sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.» 
 
 
 
 
    Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul___________________, în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez 
                  (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexa la Formularul 1 
Anexa a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi 
finalizarea serviciilor achizitionate: 

 
Primar, Victor Laurențiu Neghină 
Viceprimar, Jilcu Adrian  
Administrator public, Obrinteschi Constantin - Niculae 
Secretarul General al Municipiului, Cons. Jur. Spânu Daniel 
Director Executiv Directia Economico-Financiara, Tărlungeanu Daniel  
Director Executiv Directia Dezvoltare Locala, cons.jur. Anghel Irina-Elena 
Director Directia Baze Sportive si Fond Locativ  Oprea Manuela Gabriela 
Director Administratia Pietelor, Coman- Rosca Dan-Ionel  
Director Directia Administrativa, Mihaila Gheorghe 
Director Directia Cultura,  Tenie Ionut 
Director Executiv Directia Juridica, Cons. Jur. Chiriac Robert Ionut 
Director Executiv Directia Patrimoniu cu atributii delegate Șef Serviciu Urbanism, Brumă Cosmin 
Șef Serviciu Patrimoniu Imobiliar, Cons. Jur. Munteanu Anca  
Șef Serviciu Control Fiscal, Copăcel Gelu 
Șef Serviciu Urmarire si Executare Silită, Buzdugă Floarea 
Șef Serviciu Accesare Fonduri si Implemnentare Proiecte, Bordei Livia 
Șef Serviciu Baze Sportive, Dragomir Florin Gheorghe 
Șef Serviciu Tehnic Investitii,  Vîrna Mihai 
Șef Serviciu Resurse Umane, Relatii cu Publicul, Boțu Vasilica 
Șef Serviciu Financiar Buget-Contabilitate, Ciurea Georgeta 
Șef Serviciu Administratie Publica, Consilier Juridic Raluca Bejenaru 
Șef Birou Resurse Umane, Dochitescu Manuela 
Șef Birou IT&C, Pletea Bogdan 
Control Financiar preventiv propriu insp. Costandiș Lenuța Cristina,  Buzdugă Floarea  
Șef Serviciu Achizitii Publice Crăciun Mihaela 
Serviciul Achizitii Publice, Consilier Achizitii Publice Pintilie Nicolae 
Serviciu  Achiziții Publice – Cons. Achizitii Publice  Benahmed Hajnalka 
Serviciu  Achiziții Publice – Cons. Achizitii Publice Stanciu Daniela Elena  
Serviciu  Achiziții Publice – Cons. Achizitii Publice Daniela Zvinca 
Serviciu  Achiziții Publice – Cons. Achizitii Publice Stoica Ciprian Constantin 
Serviciu  Achiziții Publice – Cons. Achizitii Publice Botu Bogdan  
Serviciu  Achiziții Publice – Cons. Achizitii Publice Barbuntoiu Camil 
Serviciu  Achiziții Publice - Cons. Jur. Negoita Marilena 
Serviciu Accesare Fonduri si Implemnentare Proiecte- cons Bogdan Prohozescu 
Serviciu Accesare Fonduri si Implemnentare Proiecte- cons Cristian Hulubei 
Serviciu Accesare Fonduri si Implemnentare Proiecte- cons Bitir Janina Camelia 
Serviciu Accesare Fonduri si Implemnentare Proiecte- cons Brinza Luminita  
Serviciul Accesare Fonduri si Implementare Proiecte, Coanda Daniela 
Serviciul Accesare Fonduri si Implementare Proiecte, Lehănceanu Paul Andrei 
 
Consilieri locali - Consiliul Local al municipiului Onesti:  Aanei Ileana, Agapi Alexandru-Corneliu, Andronache Nicolae 
Tudor, Botezatu Maria, Bujor Dumitru-Marcel, Cimpoeşu Gheorghe,  Dobos Sergiu Mihail, Dobrea Costel, Doileţ Jenica, 
Dumitru Mihai, Jitaru Adrian, Maxim Miluţă, Moraru Marian-Dorin, Orhean Ionut, Pascu Apavaloaie Elena, Popescu 
Carmen, Roşca Sorin, Sergentu Adrian, Sticlaru Dana-Cerasela, Zarzu Octavian-Ciprian 

 

  
      
 
Data completării:_____/_____/_____ 

 
Subsemnatul ___________________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez 
                         (semnatura autorizată)                      (calitatea de reprezentare) 

oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
            (denumirea/numele operatorului)  
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  FORMULARUL 2 

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

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice) 
 

Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 
 Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 

„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
 

Cod de clasificare CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 

                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)) 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________,  
                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)  
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile 
prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 
care respectivul operator economic a fost condamnat;  
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, 
sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 
27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii 
sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta 
definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

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:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele ofertantului        
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FORMULARUL 3 

OFERTANT 
.....................................................................................  

      (denumirea/numele) 
 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165, 166  

din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice 
 

 
 
Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 

 
Operatorul economic.................................................................................................................,  

                                                       (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
Ofertant/Asociat/Subcontractant/Tert sustinator, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
achizitia publica şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la 
art. 165, 166 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

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 orice documente 
doveditoare de care dispunem. 
 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
         
 
 
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_____________, în calitate de __________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic)                  
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FORMULARUL 4 
 

OFERTANT 
.....................................................................................  

      (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE 

PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice 

 
 
 
Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 
 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant legal/împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al ofertantului, la 
achiziţie publică anterior mentionata, organizată de autoritatea contractanta Municipiul Onesti, declar pe propria 
răspundere sub sancţiunea excluderii şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul________________, în calitate de _______________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic)                  

 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat cat si  subcontractantului cat si tertului sustinator 
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FORMULARUL 5 
OPERATORUL ECONOMIC 

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

 
 
 

D E C L A R A Ţ I E  
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi  
 
 
 
 
 Operatorul economic ....................................................................................................,  
                                                                         (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., la procesul de achizitie publica ce are ca obiect  
 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai  MUNICIPIULUI ONEŞTI, B-dul Oituz nr. 17, judeţ 
Bacău cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul______________________, în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez 
                           (semnatura autorizată)                       (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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 Anexa 1 la FORMULARUL 5 
 
 

T A B E L  
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de subcontractanţi  
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant 
Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractante 

Valoarea subcontractată si 
procent 

Acord subcontractor cu specimen de semnatură 

1.     
2.     
3.     

                
 
 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_______________________, în calitate de ____________________________, legal autorizat să semnez 
                           (semnatura autorizată)                   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
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Anexa 2 la FORMULARUL 5 
 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr.………./………… 

 
Art.1 Părţile acordului :  
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
şi  
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
 
Art. 2. Obiectul acordului:  
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică 
organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele 
activitaţi ce se vor 
subcontracta______________________________________________________________.  
 
Art.3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este 
in procent de  _____% din valoarea totală a serviciilor ofertate.  
 
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (serviciilor) este de ________ luni.  
 
Art. 5. Alte dispoziţii:  
Încetarea acordului de subcontractare  
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
b) alte cauze prevăzute de lege.  
 
Art. 6. Comunicări  
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  
 
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire 
contract)  
 
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se 
vor soluţiona pe cale legală.  
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 
__________________     _________________________  
(contractant)        (subcontractant)  
 
Note:  
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.  
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi 
condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  
Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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FORMULARUL 6 
 
 
 
ASOCIAT 1______________    ASOCIAT 2______________ 
(denumirea/numele/adresă,datele de identificare ale asociaţilor) 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

 
 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, 
 
Art.1 – Părţile acordului: 
 
Încheiat între: 
1. Numele complet al firmei/companiei…………………………………………………. cu sediul în 
…………………………... (se va completa adresa), telefon …………..…. , fax…..….., cod poştal…….…, 
înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr ………………….., Cod unic de înregistrare …………….…….., 
Cont bancar ………………………………………………., deschis la…………………………………, 
reprezentat de ……….………….. având funcţia de………………………...….  
Şi 
 
2. Numele complet al firmei/companiei……………. cu sediul………………………...(se va completa 
adresa),  , telefon …………..…. , fax…..….., cod poştal…….…, înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr 
………………….., Cod unic de înregistrare …………….…….., Cont bancar ………………………., deschis 
la……………………, reprezentat de …………………….. având funcţia de………………………...…. 
  (se va completa şi pentru al treilea partener, dacă va fi cazul) 
                  (firmele/companiile asociate sunt denumite „Părţi", respectiv „Parte") 
………………………… 
 
Ţinând cont de obligaţiile asumate prin prezentul Acord, Părţile convin următoarele: 
 
Art.2 - Obiectul Acordului: 
2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

 (i -lider de asociere)...............................;  
 (ii - Asociat 1) ...........................;  
 (iii - Asociat n),  

având ca scop:  
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea contractului 
______________________________/LOT______  
b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 
comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 
Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza cărora se vor stabili relaţiile de colaborare 
între Părţi, cu scopul de a pregăti documentaţia Ofertei şi a participa la procedura având ca obiect: 

Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare 
 CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 

finanţată din Fonduri europene nerambursabile. 
 
2.2 Prevederile acestui Acord se referă exclusiv la activităţile pe care Părţile şi le-au asumat în comun 
pentru: 
a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de MUNICIPIUL ONEȘTI pentru atribuirea 
contractului de executie obiectului menționat, 
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de executie încheiat cu 
Municipiul Oneşti, în condiţiile legii. 



 

Pag  11 din 26 

 

2.3 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor contractuale 
conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate 
caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului procedurii.  
2.4. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând 
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).  
2.5. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale 
și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea 
realizării scopului Asocierii. 
 
Art.3 - Obligaţiile Partilor: 
3.1. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie  
………………………………………………………………………………………………………….. 
Contractul de achizitie cu Municipiul Onesti va fi semnat de catre liderul de asociere 
…………………………………………………………. desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa 
primeasca intructiuile contractuale pentru si in numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii, sa poarte 
intreaga corespondenta cu Beneficiarul – Municipiul Onesti, si totodata, va detine puterea de reprezentare  
a asocierii in relatia cu Beneficiarul. 
 
3.2. Membrii asocierii convin ca asociatul………………………………………………….. sa fie desemnat 
in vederea efecuarii operatiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente 
contractului  
“……………………………………………………………………………………”. 
Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 
Cont bancar …………………………………………………… 
Denumire banca …………………………………………………… 
Adresa banca………………………………………………………….. 
Reprezentant legal ………………………………………………….. 
 
*Asociatul ………………………………………………………………… ca emite si incasa facturile 
aferente contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania acestea avand urmatoarele date de 
identificare: 
Denumire …………………………………………………………………… 
Sediu social……………………………………………………………………. 
Cod unic de inregistrare……………………………………………………. 
Nr. de ordine in Registrul Comertului……………………………………………………. 
Cont bancar………………………………………………………………………………………………. 
Denumire banca……………………………………………………………………… 
Adresa banca……………………………………………………………………. 
Reprezentant legal………………………………………………………. 
 
Nota * - Se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este 
persoana jurídica nerezidenta in Romania 
 
Persoana care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul să semneze Contractul şi 
documentele aferente, pe parcursul derulării acestuia este ……………………………………… 
………………………… (nume/ prenume/ A.I./ Seria/ nr./ Eliberat la…/ de…/CNP/). 
 
3.3. Partile vor raspunde solidar si individual in fata benficiarului in ceea ce priveste tóate obligatiile si 
responsabilitatile recurgand din/sau in legatura cu contractul. 
 
3.4. In caz de adjudecare, asociatii au convenit ca, cotele de participare in cadrul asocierii  si  
modalitatea de impărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate, conform procentelor de 
participare a fiecărei părţi, conform tabelului anexat. 
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Firma/ 
compania 

Calitatea în 
cadrul 
asocierii   

Contribuţia 
tehnică și 
profesională a 
fiecărei părţi 

Repartizarea pe 
activități în 
cadrul 
contractului 

Ponderea 
% 

Repartizarea 
rezultatelor la 
încetarea 
contractului 
% 

Repartizarea 
rezultatelor în 
caz de încetare/ 
lichidare % 

 
 
 

 
 

     

       

 
3.5. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului 
acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logística ori de cate ori situatia o cere. 
 
3.6. Nici una dintre parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze, sau in orice alta modalitate sa greveze 
sau sa transmita cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea 
consimtamantului scris prealabil, atat al celorlate parti cat si al beneficiarului. 
Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele de executare si conditiile de executare a 
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre ……………………………………… si 
beneficiar. 
            (líder de asociere)  
Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite prin 
contractul semnat cu Autoritatea Contractantă. 
3.7. Fiecare Parte va garanta, va apăra și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau 
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de 
către Partea culpabilă. 
3.8. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului 
"................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține 
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin 
acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 
 
Art.4 – Plăţi: 
Liderul asocierii  îşi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului. 
Toate plăţile pentru activităţile efectuate pe parcursul derulării contractului vor fi făcute pe bază de facturi 
emise de către liderul asocierii. 
 
Art.5 – Durata de valabilitate a Acordului 
5.1 Se împuterniceşte SC...................................... , reprezentată prin ............ ..... .................. având 
calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea, semnarea electronică şi 
depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
5.2 Se împuterniceşte SC, reprezentată prin ............................... 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. 
 
Fiecare parte are obligaţia de a-şi păstra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioadă de derulare a 
contractului, încheiat cu Municipiul Oneşti. Orice modificare în cadrul asocierii va fi făcută numai cu 
acordul autorităţii contractane, Municipiul Oneşti. 
5.3 Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu 
___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și 
îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar. 
 
Art. 6 INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
6. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:  
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;  
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;  
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
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Art.7 – Comunicări 
7.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la 
adresa/adresele …………………………………………………………………………. LIDERULUI DE 
ASOCIERE 
 
Art. 8 Dispoziţii Finale 
8.1. Acordul se va elabora numai în limba română. 
8.2. Eventualele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu acesta, pe care Părţile nu le pot 
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente de pe raza autorităţii contractante. 
8.3. Acordul se supune legislaţiei româneşti în vigoare. 
 
Acordul va fi întocmit în …. exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea 
Contractantă. 
 

LIDERUL ASOCIERII, 
………………………………. 

(Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 
………………………………. 

L.S. 
Reprezentant asociat 1                                        Reprezentant asociat 2 

……………………………….     ………………………………. 
Denumire/nume, prenume şi semnătură reprezentant autorizat) 

………………………………. 
L.S. 
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Formularul 7 

Terţ susţinător 
.............................................................. 
 (denumirea) 
 
 

ANGAJAMENT FERM 
privind susţinerea acordata ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea 

tehnica 
 
 
Către, MUNICIPIUL ONEȘTI persoana juridica romana cu sediul în Oneşti, Bd. Oituz nr. 17, cod poștal 
601032, jud. Bacău, România, Cod unic de inregistrare  4353250  
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................… (se va completa cu 
denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având 
certificatul de inregistrare (CUI) nr. ...., cu sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător 
tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. 
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei 
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă. 
 Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 
au fost incluse în propunerea financiară. 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... 
…………………………………(denumirea ofertantului): 

A. resursele tehnice şi/sau profesionale  ........................, conform anexei nr …. la prezentul 
Angajament. In acest caz, disponibilizarea resurselor mentionate se va realiza neconditionat, in functie de 
necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie, in vederea îndeplinirii integrale, 
reglementare şi la termen a contractului de achiziţie publică; 

B. experienta similara solicitata de achizitor prin Documentatia de atribuire, in valoare totala de 
……………, conform anexei la prezentul Angajament. In acest caz, in situatia in care ofertantul ………… 
intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, ne obligam sa ne mobilizam 
resursele/utilajele/personalul astfel încât să intervină eficient, într-un timp rezonabil, în cazul în care 
situaţia necesită acest lucru, indiferent de locul lui de stabilire în România sau într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene sau o ţară terţă. Sub acest aspect, precizam in continuare, într-o maniera concludenta, 
modul concret in care ne vom mobiliza resursele/utilajele/personalul astfel încât să intervenim eficient, 
într-un timp rezonabil, în cazul în care situaţia necesită acest lucru, indiferent de locul de stabilire al 
subscrisei în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o ţară terţă, si anume: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………. (se completeaza de catre tertul sustinator, sub sanctiunea neluarii in seama a 
angajamentului prezentat). 
In consecinta, in situatia in care ofertantul pe care il sustinem intampina dificultati sau nu isi va executa 
obligatiile asumate, conform contractului, iar achizitorul va notifica acestuia si subscrisei activarea 
obligatiei de executare a acelor obligatii prin intermediul subscrisei, in calitate de tert sustinator, ne 
obligam ca, in termenul rezonabil stipulat in notificare, dar nu mai tarziu de 15 zile de la primirea acesteia: 
- in cazul sustinerii conform lit A, sa punem la dispozitia executantului (ofertantul) resursele care fac 
obiectul acestui angajament, nominal, in mod complet si in stare functionala, respectiv disponibile pentru 
indeplinirea contractului,  si/sau (in functie de obiectul angajamentului) 
-in cazul sustinerii conform lit B, sa ne mobilizam cu toate resursele necesare in vederea indeplinirii 
integrale, reglementare si la termen a obligatiilor respective, substituindu-ne executantului (ofertantul) in 
derularea viitoare a contractului, in conditiile, la termenele si la pretul contractate. 
De asemenea, in acelasi cadru (conditii, termene si, dupa caz, preturi), ne obligam sa semnam cu 
achizitorul un act juridic care sa ateste punerea la dispozitie a resurselor transferabile angajate (conform lit. 
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A), respectiv, in cazul resurselor netransferabile (conform lit. B), sa concretizeze substituirea de catre 
subscrisa a contractantului (ofertantul) in derularea viitoare a contractului in calitate de executant. 
In aceste scopuri, pe perioada de valabilitate a acestui angajament ne obligam sa conservam in patrimoniul 
subscrisei, cu orice titlu legal valabil, resursele tehnice/si sau profesionale puse la dispozitie prin acest 
angajament (pentru angajamentul privind resurse transferabile – lit. A), respectiv sa asiguram resursele 
tehnice si/sau profesionale care sunt necesare pentru garantarea indeplinirii integrale, reglementare şi la 
termen a obligatiilor contractuale, prin implicarea noastra directa (pentru angajamentul privind resurse 
netransferabile – lit. B). Orice modificari privind obiectul material al angajamentului, cum ar fi inlocuirea, 
instrainarea, schimbarea sau alte operatiuni juridice prin care acesta ar fi afectat, produse pe durata de 
valabilitate a angajamentului, vor fi notificate achizitorului in scris si in prealabil cu cel putin 15 zile, in 
vederea exprimarii acordului cu privire la modificarile care pot fi realizate, cu respectarea documentatiei 
de atribuire si a contractului, in conditiile legii. 
Noi, .....................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să 
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 
asumate de .....................(denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care 
............... (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului 
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau 
discuţiune. 
Noi, ................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm 
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea 
contractantă, cât şi faţă de ................ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială 
sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin 
prezentul angajament. 
Noi,................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem 
pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în 
angajament, fiindu-ne in mod corespunzator aplicabile clauzele contractuale privind raspunderea si daunele 
aferente neexecutarii obligatiilor care revin executantului incepand cu data primirii notificarii din partea 
achizitorului privind punerea la dispozitie a resurselor angajate sau substituirea contractantului in 
indeplinirea contractului. 
Noi, ................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declaram ca, in contextul asumarii 
acestui angajament de sustinere, intre noi si ofertantul ................ (denumire ofertant) nu exista si ne 
asumam ca nu vom semna conventii de vreun fel care sa diminueze ori sa excluda aplicabilitatea vreunei 
prevederi a acestui angajament ori a dispozitiilor legale sau a clauzelor contractuale aplicabile si nici 
responsabilitatea ofertantului sustinut sau a subscrisei. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 
(3) din din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a 
solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi 
profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului). 
Data ................................             Tert sustinator, 
…………………………. 
                                                                                             (semnătura autorizata si stampila) 
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Anexa  la Formularul 7 
 
Terţ susţinător tehnic şi profesional   
.......................... 
(denumirea) 

 
Declaraţie 

 
Subsemnatul, reprezentant legal al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
certificat de inregistrare (CUI) nr. .... , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienta similara, solicitata de achizitor 
prin Documentatia de atribuire, in valoare totala de ……………, conform tabelului de mai jos, sunt reale. 
In acest caz, in situatia in care ofertantul ………… intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, 
ne obligam sa asiguram indeplinirea integrală, reglementară şi la termen a obligatiilor contractuale, prin 
implicarea noastra directa. 
 

Nr 
Crt 

Denumirea si 
Obiectul 

contractului 
*) precum si 
informatiile 

necesare 
pentru 

demonstrarea 
indeplinirii 

cerintelor de 
calificare 

Denumire/ 
nume 

beneficiar/ 
client si 
adresa 

acestuia 

Valoarea 
totala a 

contractului 
la 

momentul 
depunerii 
ofertei - 
inclusiv 

Acte 
Aditionale 
(daca este 

cazul) 
(Lei fara 

TVA) 

Perioada 
de 

derulare 
**) 

Denumire/ 
Nume, 
Calitate 
ofertant, 

precum si 
procentul 
detinut in 

cadrul 
contractului (in 

cazul unui 
contractant 
asociat sau 

subcontractant) 
***) 

Valoare de 
contract 
aferenta 

ofertant din 
total contract 
(in baza % 
detinut in 

cadrul 
contractului) 

****) 

Valoarea serviciilor  
prestate DOAR de 

ofertant (in calitatea 
sa de Contractant 
Unic/ Contractant 

Asociat/ 
Subcontractant) in 
cadrul contractului 
pe ultimii 3 ani *** 

(Lei fara TVA) 
in functie de data 

depunerii ofertelor 
 

0 1 2 3 4 5 
6 = 3 (lei) * 

5 (%) 
7 

1        

2        

        

n)        

 
*) Se vor detalia: denumirea contractului, obiectul contractului, tipul  serviciilor prestate cu care operatorul 
economic (tertul sustinator) a participat efectiv la realizarea contractului, precum si toate informatiile din 
care sa rezulte indeplinirea criteriilor solicitate. 
**) Se va preciza perioada de incepere si de finalizare a contractului mentionat in coloana 1. 
***) Se precizeaza obligatoriu numele prestatorului, calitatea in care a participat la indeplinirea 
contractului [care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociere); contractant 
asociat, subcontractant], precum si procentul detinut de acesta in cadrul contractului, in cazul unui 
contractant asociat sau a unui subcontractant (in functie de acordul de asociere sau, dupa caz, contractul de 
subcontractare). 
****) Se va preciza valoarea de contract aferenta prestatorului, calculata in baza procentului detinut de 
acesta in cadrul contractului. 



 

Pag  17 din 26 

 

*****) Se va preciza valoarea serviciilor prestate in ultimii 3 ani DOAR de catre operatorul economic 
(tertul sustinator) in calitatea detinuta de acesta in cadrul contractului (Contractant unic/ Contractant 
asociat in procent de…../ subcontractant in procent…... ) si care ii revine acestuia din contractul mentionat 
in coloana 1. Valoarea nu poate depasi valoarea inscrisa in coloana 6.  
 
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de calificare, se vor prezenta certificate/documente 
edificatoare aferente unui contract sau a multor contracte anexate la ANGAJAMENTUL FERM privind 
susţinerea tehnica si profesională a ofertantului pentru fiecare contract prezentat in sustinerea acordata 
pentru indeplinirea cerintei experientei similare. 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codulul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte 
unitati dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei 
consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică – 
experienta similara oferită .............................................. ......(denumirea ofertantului). 
 

Data ................................             Tert sustinator, 
                                            
                         …………………………. 

                                                                                            (semnătura autorizata si stampila) 
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F O R M UL AR U L  8  
 

O F E R T AN T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
( i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
 
 

 
D O C U M E N T  I N T I T U L AT  P R O P U N E R E  T E H N I C A 

 
Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 

Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  

Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 

                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 

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

.............................................  (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria  nr, eliberat de
 .................................................., 

la data de  .........................., CNP ....................................................................... in calitate de 
reprezentant legal/împuternicit al Ofertantului ................................................................................., ( î n  
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la  procedura de achiziţie publica 
pentru atribuirea contractului de prestari Servicii de proiectare – elaborare DALI, expertiză tehnică, audit 

energetic pentru obiectivul “Reabilitarea Școlii Gimnaziale “Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din municipiul 
Onești” 

   
  
organizată de MUNICIPIUL ONESTI, prezentam propunerea noastra tehnica : 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
Nota: Ofertantii vor realiza un comentariu, punct cu punct al Caietului de sarcini, Temei de proiectare, Notei 
conceptuale prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin 
Caietul de sarcini. Se vor atasa si orice alte detalii pe care ofertantul le considera necesare pentru o 
analiza corecta si completa a ofertei. Conținutul propunerilor tehnice va fi descris în mod clar și cu un nivel 
suficient de detaliu. 

 
  
  
         Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile Capitolului 3 « Falsuri în înscrisuri » din 
Codul Penal. 
 
 
Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul____________________, în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez 
                      (semnatura autorizată)                     (calitatea de reprezentare) 
 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________.                                                      
                                       (denumirea/numele operatorului economic) 
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FORMULARUL 9 

OFERTANT / SUBCONTRACTANT  
............................................................................................................ 
( i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 
 
 
 
 
Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor 

de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate in munca 
 
 
 

             Subsemnatul(a) (nume/prenume)..........................................., domiciliat(a) in 
........................................................................., .   (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act 

de identitate (CI/ Paşaport), seria ....... nr, .......... eliberat de............ .., la data de............................
 CNP ................................................... in calitate de reprezentant legal/împuternicit al 

Ofertantului  .................................................... ( i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea 
întregii Asocieri) la  achiziţia publica pentru atribuirea contractului de  

Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 
 
organizată de MUNICIPIUL ONESTI, declar pe propria răspundere, ca am elaborat oferta cu respectarea 
reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de munca si privind respectarea 
legislaţiei de securitate si sănătate in munca și ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementările 
obligatorii din domeniul mediului, social si al relaţiilor de munca. 

De asemenea, declar pe propria răspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta 
legislaţia de securitate şi sănătate în munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea 
serviciilor de dirigentie de santier. 
 
         Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile Capitolului 3 « Falsuri în înscrisuri » din 
Codul Penal. 
 
 
 
Data 
Ofertant ....................(reprezentant legal/împuternicit) 
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii) 
 
Nume si prenume 
.............................................. 
(semnătura si stampila) 
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F O R M U L AR U L  1 0  
O F E R T AN T /  SUBCONTRACTANT  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
( i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 
 
 
 
 

 
DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE OFERTANT A CLAUZELOR 

CONTRACTUALE SI A CLARIFICARILOR/  MODIFICARILOR/ COMPLETĂRILOR LA DOCUMENTELE 
ACHIZITIEI PUBLICE 

 
 
Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 
 
Subsemnatul(a).................................................................... (nume/ prenume), domiciliat(a) in 
.............................................  (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria  nr , eliberat de
 ..................................................,  la data de  .........................., CNP ............................................ 
in calitate de reprezentant legal/împuternicit al Ofertantului .........................................................., ( î n  
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la  procedura de achiziţie publica 
pentru atribuirea contractului de prestari 

 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  

 
 organizată de MUNICIPIUL ONESTI, confirm ca acceptam clauzele contractuale  asa cum au fost acestea 
prevăzute in modelul de contract publicat in cadrul documentatiei achizitiei publice.  
 
 Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/ Modificările la Documentaţia de atribuire (inclusiv 
anexele acestora) (daca exista). 
 
 
Data   ................................... 
 
Ofertant (reprezentant legal/împuternicit) 
(denumirea Ofertantului - in cazul unei Asocieri, toti membrii Asocierii) 
 
Nume si prenume 
.......................................................... 
(semnătura si stampila) 
 

 

 

 

 

F O R M U L AR U L  1 1  
O F E R T AN T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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( i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 
 

 
FORMULAR DE OFERTA 

 
Către Municipiul Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău Cod unic de inregistrare  4353250  

 
1. Examinand documentatia de atribuire, operatorul economic .....................................................  ............  
...............  ..................................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de  
 
..........................................................., ne oferim ca, in conformitate  cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata, sa prestam:     

 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 
pentru suma de _______________________________ RON fără TVA,    
 
la care se adaugă taxă pe valoarea adaugată (T.V.A.) în cuantum de _____________________ RON. 
                                                                                                                                       (suma in litere si in cifre) 
2. Ne angajăm ca. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare începem prestarea 
serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.  
 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 (saizeci) zile de la data 
limită de depunere a ofertelor,  respectiv pana la data de ________________  ea va ramane obligatorie                                             
                                                                 (ziua/luna/anul) 
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare): 
[…] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat 
în mod clar „alternativă/ altă ofertă'". 
|XI  nu depunem ofertă alternativă. 
 
5. În cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, constituim în termen legal garantia de 
buna executie in cuantum de 10%  in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire, respectiv: 
|_| fie prin virament bancar;  
|_|  reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 %  pentru fiecare factură în parte 
|_| fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, care poate lua forma    

 unei scrisori de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;   
  unei asigurări de garanţii emisă:    

 fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru 
al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, după caz;   

 fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. 

|_|  fie prin depunere la casierie in numerar, a unei sume  în cuantum de 10% din preţul contractului fără 
T.V.A, dacă aceasta este mai mică de 5.000,00 lei;  
|_|   fie prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute mai sus 
 
 
 
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. 
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7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 
primită. 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
 
 
Subsemnatul______________________, în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez 
                       (semnatura autorizată)           (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________________.                                         
                                    (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X A  L A  F O R MU L A R U L  1 1  
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O F E RT A N T  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
[ i n  cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) 

 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 

Cheltuieli cu proiectarea   

Nr. 
Crt. 

Capitol 
Valoare                    
(lei fara 
TVA) 

TVA lei Valoare cu 
TVA 

1 Elaborare Proiect faza SF 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

2 Studiu Topografic 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

3 Studiu Geotehnic 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

Se 
completeaza 

de catre 
ofertanti 

Total cheltuieli de proiectare Se completeaza de catre ofertanti 
 

 
 
 

 
 

 

            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul___________________, în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez 
                      (semnatura autorizată)               (calitatea de reprezentare) 
 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL 12 
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                  OFERTANT 
.....................................................................................  
      (denumirea/numele) 
 
 
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
         
 Cu privire la achizitia publica de servicii ce are ca obiect: 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 
 
 
 Subsemnatul(a) (nume/prenume)..................................................................., domiciliat(a) in
 ................................................ (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ 
Paşaport), seria ....... nr........................ eliberat de  ........................................ la data de 
................................ , CNP ...................................   în calitate de reprezentant legal al operatorului 
economic  .................. ...............................   (denumire), cu sediul in .............................  (adresa 
operatorului  economic),   CUI nr ...................... , CIF nr ......................... imputemicesc prin prezenta pe 
DI./ Dna  domiciliat/domiciliata) in ......................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu 
act de  identitate (CI/ Paşaport), seria ................. , nr ...................... , eliberat de 
........................ la data de ........................................  CNP ......................... având funcţia de 
........................................ să ne reprezinte la achizitia publica pentru atribuirea contractului de prestari 
servicii organizată de Municipiul Onesti si sa semneze, următoarele documente: 

 oferta; 
 răspunsurile la clarificări; 
 documentele de calificare 
 propunerea tehnica; 
 propunerea financiara; 
 orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul derularii procesului de achizitie 

publica. 
 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procesul de achizitie publica. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii 
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 
 
Data  .................................................                               Denumirea mandantului 

S.C............................................... 
reprezentată legal prin  

..............................                                                                       ............................................. 
(numele si prenumele persoanei împuternicite)                             (Nume, prenume) 

având funcţia de 
...........................................................                            ................................................ 
(semnătura persoanei împuternicite)                                                   (Funcţie) 
 

....................................................... 
(Semnătura autorizata .şi stampila) 

 
 
Nota: I n   cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat Toti ofertanţii 
asociaţi vor desemna acelaşi reprezentant împuternicit pentru aceasta procedura. 
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Pag  25 din 26 

 

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

 DECLARATIE  
privind denumirea şi datele de identificare  

 ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului susţinător 
 

Subsemnatul ........................................................................................., in calitate de 
…………………………., al ...................................................................................................,  
  (calitatea de reprezentare)                      (denumirea/numele ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul achizitiei publice şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, denumirea şi datele de identificare ale participanţilor în cadrul ofertei 
depusă de sus numita, pentru achizitia ce are ca obiect: 

 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 

 
DENUMIRE 

OPERATOR 

ADRESĂ, 
TELEFON, 

FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRARE IN 

REGISTRUL 
COMERŢULUI, COD 
UNIC DE 
INREGISTRARE 
FISCALA 

CALITATEA DE 

PARTICIPANT 

LA ACHIZITIA 

PUBLICA 

Cont (cod IBAN), deschis la 

banca/trezoreria cu respectarea 

Art. 6 OUG 146/2002* 

     

 

 

 

 

____________ 
* Art. 6 din OUG 146/2002 – “Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia să vireze sumele 
reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile 
operatorilor economici beneficiari, deschise la unităţile trezoreriei statului în a căror rază aceştia sunt înregistraţi 
fiscal, aplicate prin Normele metodologice de aplicare  a OUG 146/2003 aprobata si modificata prin Legea 201/2003 
-6.1.1. Prin operator economic, în înţelesul art. 6 din ordonanţa de urgenţă, se înţelege: regii autonome, societăţi sau 
companii naţionale şi societăţi comerciale persoane juridice înregistrate fiscal în România, inclusiv filiale, sucursale 
sau celelalte sedii secundare ale acestora.” 
Nota: Se vor mentiona toti operatorii economici şi calitatea lor de participanti la procesul achizitiei 
publice (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant). In cazul asocierii se va preciza cine 
este liderul asocierii. Se vor preciza pentru fiecare (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator/ 
subcontractant) datele de identificare. 
 
Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul_____________________, în calitate de _________________, legal autorizat să semnez 
                       (semnatura autorizată)          (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele ofertantului) 
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FORMULARUL 14  - Declaratie GDPR 

 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
 
 Subsemnat(ul)/a ………………………………………… reprezentant legal al 
…………………………………………., participant la achiziția  avand ca obiect  
 
Studiu de Fezabilitate privind partea adaptabila la teren si lucrari tehnico edilitare pentru obiectivul 
„Construire Cresa Medie, str. Victor Babes, Municipiul Onesti, Judetul Bacau”  
Cod de clasificare  
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru  constructia de lucrări publice (Rev.2) 
                        45300000-0  lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 
                      71240009-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 
 
declar pe propria raspundere: 
  Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a 
dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Onesti are statutul de operator de date cu caracter personal.  
Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, 
în desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual contract, sunt 
prelucrate de Primăria Municipiului Onesti, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European 
nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea 
procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu 
dumneavoastră). 
 Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date 
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după 
sine respingerea ofertei. 
 În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi 
de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. nr. 
679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 
Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și neechivoc, la 
prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea 
desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului. 
 
 
 
            Data completării:_____/_____/_____ 
 
Subsemnatul______________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
                            (semnatura autorizată)                      (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele __________________________________________________. 
                                                        (denumirea/numele operatorului economic) 
 

  

 

 
 
 


