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JUDETUL BACAU- 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ONESTI 

DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALA - SERVICIUL TEHNIC INVESTITII 
 

Nr. 20722/28.03.2022                                  
                     Primar, 
                Victor Laurentiu Neghina 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

” AMENAJARE CAMERE, BLOC STR. LIBERTATII NR. 1” 
 

 
CAP. I 

CONSIDERATII GENERALE 
 

 
1.1 Obiectul contractului: Amenajare camere in vederea inchirierii prin 

executia de lucrari de finisaje si instalatii interioare la camere bloc str. Libertatii 
nr. 1, etaj 4, Municipiul Onesti 

 
1.2 Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ONESTI, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacau 

tel : 0234/324243; fax : 0234/313911, cod fiscal 4353250 
 
1.3 Amplasament:  
Lucrarea se executa la camerele deteriorate si nelocuite situate in bloc str. 

Libertatii nr. 1, Municipiul Onesti 
 
1.4 Sursa de finantare: buget local 
 
1.5 Scopul achizitiei: Prezentul Caiet de sarcini este destinat organizarii 

procedurii de achizitie a lucrarilor de amenajare camere in vederea inchirierii 
constant in lucrari de finisaje si instalatii interioare la camere deteriorate si nelocuite 
situate in bloc str. Libertatii nr. 1, Municipiul Onesti. Numarul de camere ce se vor 
amenaja sunt: 60 camere cu pardoseala din gresie si 60 de camere cu pardoseala din 
parchet. Camerele ce se vor repara se vor preda executantului pe baza de proces 
verbal de predare-primire impreuna cu administratorul imobilului. 

Cladirea la care se vor executa lucrarile de reparatii si igienizari a suferit 
degradari in timp care au condus la imposibilitatea utilizarii constructiei in bune 
conditii. Deasemeni cladirea a mai suferit reparatii partiale in ultimul timp pentru a 
reda spre inchiriere spatiile libere existente. 

Pentru asigurarea de conditii optime de trai pentru persoanele defavorizate 
social care beneficiaza de locuinte sociale in acest bloc este necesara efectuarea de 
lucrari de reparatii si finisaje care sa conduca la cresterea gradului de confort si la 



2 | P a g e  
 

asigurarea unui spatiu corespunzator activitatii prestate in conditii de igiena si 
securitate. 

 
1.6 Oferta de preţ 
Oferta de preţ se va intocmi conform cerinţelor din documentatia de atribuire. 
Propunerea financiara se va exprima in: lei, iar preţul va fi cu maxim 2 (doua) 

zecimale. Preturile din contract sunt ferme pe toata perioada de derulare a 
contractului, neputand fiind ajustate sau actualizate. Oferta ramane valabila pentru 
cel puţin 60 zile. 

Ofertele care se considera ca nu reflecta, prin preţurile incluse in acestea, 
realitatea de pe piaţa şi nu pot fi justificate in mod credibil de catre ofertanţi in urma 
solicitarii de clarificari de catre autoritatea contractanta, vor fi declarate neconforme. 

Nu se accepta oferte pe parţi de lucrari, oferta urmand sa cuprinda toate lucrarile 
precizate in caietul de sarcini. Nerespectarea acestei prevederi, respectiv ofertarea 
doar a unei parţi din lucrarile prevazute, atrage respingerea ofertei. 

 
1.7 Documente de referinţa 
Condiţiile si dispoziţiile legale cu privire la protecţia mediului se pot obţine de 

pe site-ul www.mmediu.ro, pentru protecţia muncii si condiţiile de munca de pe 
site-ul www.mmssf.ro, iar pentru cadrul legislativ de impozitare de pe site-ul 
www.mfinante.ro. 

 
CAP.II DESCRIEREA MODULUI DE EVALUARE 

 A OFERTELOR PREZENTATE 
 

2.1  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut conform art.187 alineatul 3 
litera a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

Oferta de preţ se va face in mod obligatoriu pentru toate tipurile si cantitaţile 
de lucrari. 

 
CAP. III  SPECIFICATII TEHNICE 

 
3.1 Caracteristici tehnice:   
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice de executie a lucrarilor de 

finisaje si instalatii interioare la camere bloc str. Libertatii nr. 1, etaj 4, lucrari in 
vederea amenajarii camerelor si care consta in urmatoarele: 

- finisaje camere de locuit constand din lucrari de reparatii tencuiala glafuri usi 
acces in locuinte, ferestre interior-exterior si pereti (unde este cazul), reparatii 
glet si zugraveli locuinte, reparatii strat suport pardoseli, montare gresie si 
parchet laminat la pardoseli; 

- reparatie instalatie apa si canalizare; 
- reparatii instalatie electrica interioara. 
Ofertantul va intocmi oferta conform Listelor de cantitati anexate. 
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3.2 Finisaje camere de locuit 
 
3.2.1 Lucrari de reparatii tencuiala 
Tencuiala care suna si este desprinsa se va curata pana la stratul suport si se vor 

executa lucrari de reparatie a tencuielilor cuprinzand reparatii tencuiala glafuri usi 
acces in locuinte, glafuri ferestre interior-exterior si pereti (unde este cazul). 
Reparatiile se vor efectua prin tencuire cu mortar de ciment-var. Tencuiala se va 
aplica cu sablon astfel incat glaful sa fie evazat spre exterior pentru a nu fi deteriorat 
de deschiderea maxima a usii. Tencuiala se va aplica in straturi si se va uda suportul 
inainte de tencuire pana la saturare tencuiala aplicandu-se pe suportul zvantat. 

Pentru a asigura protectia muchiilor glafurilor tencuite acestea se vor proteja cu 
coltare de aluminiu fixate cu adezivi pe baza de ipsos. Coltarele se vor ingloba in 
stratul de finisaj de glet de ipsos si se vor include in pretul gletului de ipsos. 

 
3.2.2 Glet de ipsos la pereti 
Se aplică pe suprafeţele tencuite la tavane si la pereti. Etapele de executie 

implica gletuirea şi finisarea de prima şi a doua mână. 
Suportul trebuie să fie curat, uscat, neîngheţat, fără  particule de praf, fără 

eflorescente, rezistent şi lipsit de părţi care se pot desprinde.  
In cazul tencuielilor noi, după respectarea timpului de uscare (min 10 zile/cm 

grosime) se trece la operaţia de gletuire a suprafeţei. In cazul tencuielilor vechi, 
degradate fisurile vor fi deschise şi reparate. Straturile de vopsea trebuiesc şlefuite iar 
în cazul vopselelor care se exfoliază acestea trebuie îndepărtate. Toate elementele din 
oţel (tocuri de uşi sau geamuri, conducte, grilaje de protecţie) trebuie protejate de 
contactul direct cu gletul, deoarece acesta are o acţiune corozivă. In acest scop se 
utilizează vopsele speciale sau profile de protecţie.  

Punerea în operă incepe cu prepararea materialului intr-o găleată care conţine o 
cantitate de apă corespunzătoare cantităţii de glet, se presară sacul de glet şi se lasă 3-
5 minute să reacţioneze după care se amestecă cu un mixer la turaţie redusă, până la 
obţinerea unui amestec omogen (fără aglomerări). Se întinde cu fierul de glet într-un 
strat de 1-3 mm. După întărire (cca. 12 ore) se aplică un strat de consistenţă mai 
fluidă de cca. 0-1 mm şi se gletuieşte. Amestecul neutilizat care s-a întărit nu poate fi 
reamestecat cu apă, trebuie aruncat. Timpul de lucru cu materialul amestecat este de 
cca 30 min, in functie de conditiile atmosferice. Temperatura aerului,   a suportului si 
a mortarului aplicat trebuie sa fie  +5°C,  pe   durata aplicarii si a procesului de priza. 
Suprafetele prelucrate se vor feri de expunerea directa la ploaie, soare sau curenti 
puternici de aer.  

Verificari : 
- finalizarea lucrarilor care ar putea conduce la deteriorarea lucrarilor; 
- respectarea tehnologiei de executie adoptate; 
- pregatirea stratului suport; 
- aplicarea straturilor succesive; 
- incadrarea in grosimile maxime/minime admise; 
- asigurarea conditiilor de mediu pentru protectia contra uscarii fortate. 
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3.2.3 Zugraveli cu var lavabil la pereti  
Aceste vopsele se utilizează la interiorul clădirilor la pereţi şi tavane pe 

suprafeţe gletuite. Vopsitoria lavabilă la interiorul clădirii, la pereţi şi tavane, va fi 
executată cu vopsea lavabilă de culoare albă sau la culoare similara cu cea existenta. 
Lucrarile de zugravire se vor executa pe pereti si tavane. 

 Caracteristicile generale ale varului pentru interior cu aspect catifelat: 
- Acoperire foarte bună; 
- Alb imaculat; 
- Lavabil; 
- Permeabilitate ridicată ce permite peretelui să respire; 
- Dilatare optimă; 
- Aplicare uşoară. 
 Înaintea începerii lucrărilor de vopsitorie toate lucrările şi reparaţiile, de 

tencuieli, glet, placaje, instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire trebuie să fie 
terminate. La încăperile cu pardoseli de parchet sau din mase plastice, care pot fi 
deteriorate de lucrările de vopsitorii, acestea se vor executa înaintea aplicării stratului 
de circulaţie al pardoselilor. 

 Tâmplăria trebuie să fie montată definitiv; armăturile metalice la tâmplărie 
trebuie să fie corect montate şi buna lor funcţionare verificată.  

Lucrările de vopsire se execută la o temperatură minimă de +15°C şi în condiţii 
de umiditate relativă a aerului de maximum 60% (umiditate relativă a aerului din 
încăperile de locuit încălzite). 

Lucrările de vopsire se vor executa numai după o prealabilă pregătire a 
suprafeţelor ce se vopsesc. Pregătirea necorespunzătoare poate avea ca rezultat 
adeziunea proastă a vopselei şi un aspect necorespunzător al suprafeţei vopsite. 

Pregătirea suprafeţelor gletuite: 
 - Suprafeţele trebuie să fie uscate, fără praf şi impurităţi de orice fel, inclusiv 

cimentul; 
- Trebuie eliminată umiditatea din suprafaţa ce urmează a fi finisată; 
- Se aplică un strat fixator izolant pe bază de apă, care creşte aderenţa, elimină 

praful şi reduce consumul de var; 
- Trebuie evitat curentul – ferestrele deschise trebuie acoperite cu folii din 

plastic. 
 Gletul de ipsos trebuie să fie plan şi neted, fără exfolieri sau fisuri. Toate 

fisurile, neregularităţile se şpacluiesc cu pastă de ipsos. După uscarea porţiunilor 
reparate, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit, începând de sus în jos şi se curăţă 
de praf, cu perii sau bidinele. 

 Varul lavabil se va aplica in 2 straturi cu trafaletul sau cu pensula in spatiile 
reduse. 

 
3.2.4 Reparatii strat suport pardoseli 
Pardoseala care a fost initial in camere a fost demontata. Stratul suport al 

pardoselii existent in camere nu este corespunzator montarii altei pardoseli. Este 
necesara repararea stratului suport prin desfacerea sapei existente de pe pardoseala 
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din beton si turnarea altui strat al suprafetei suport din mortar M100T fara var in 
grosime de 3 cm pentru obtinerea unei suprafete plane. 

Stratul suport de sapa se va turna dupa rezolvarea problemelor la instalatia ce 
strapunge pardoseala si dupa udarea pardoselii din beton si zvantarea acesteia. 

Suprafata sapei se va nivela si finisa pentru a nu fi denivelari mai mari decat 
cele prevazute ca abateri admise de normativele in vigoare. 

Se va preveni uscarea rapida a sapei suport prin acoperirea golurilor existente, 
eliminarea posibilitatii formarii curentilor de aer si udarea periodica a sapei pana la 
intarirea completa a acesteia. 

 
3.2.5 Montare finisaje pardoseli din gresie sau parchet 
Pe suprafata reparata se va monta finisajul care va consta din: 
a) placi de gresie lipite cu adeziv, montate cu rosturi formate cu distantieri din 

plastic, rosturi care vor fi umplute cu chit de rosturi, gresia fiind montata cu rosturile 
paralele cu peretii. 

Montajul drept este o alegere clasica, potrivita pentru orice incapere. Arata bine 
in bai si bucatarii clasice, dar si in holuri si exterioare amenajate cu gresie. Este cea 
mai simpla si totodata cea mai economica, deoarece pierderile cauzate prin taiere 
sunt minime, iar cantitatea de material este folosita cat mai rational posibil. 

Asamblarea incepe de regula dintr-un colt drept al incaperii si de la latura pe 
care se afla usa de intrare si continua pe una dintre laturi, cu distantierele alese. In 
randurile urmatoare se repeta pozitiile precedente. 

b) parchet laminat de 8 mm asezat pe folie de poliuretan de 2 mm prevazut cu 
plinta si accesorii plinta pe contur fixate cu holsurub cu diblu in pereti. 

Parchetul laminat se montează întotdeauna în sistem flotant. Acest lucru 
înseamnă că placa nu este unită cu suprafaţa-suport.  

Pe stratul suport, se monteaza o folie pe post de barieră de vapori. Se intind 
benzile de folie cu o suprapunere de 10 cm pentru a asigura etanşeitatea la vapori. La 
margini, se îndoaie în sus folia circa 5 cm. 

Înainte de montare, pardoseala ar trebui să stea minim 48 de ore în încăperea în 
care va fi montată (în ambalaj închis). 

Pentru primul rând montat, se taie mai întâi cu fierăstrăul federele plăcilor. În 
cazul unor pereţi neregulaţi, se traseaza linia pereţilor pe primul rând de plăci.   

Se aşeaza prima placă cu partea cu feder către perete. Se monteaza distantieri la 
perete de 10-15 mm. 

În continuare, primul rând se completează cu alte plăci pe latura frontală. Ultima 
placă din rând se roteşte cu 180° şi se marchează exact lungimea necesară inclusiv 
distanţa până la perete. În funcţie de fierăstrăul folosit, marcarea se realizează pe 
placă pe faţă sau pe verso. Dacă folosiţi un fierăstrău de mână, tăiaţi dinspre 
suprafaţa plăcii. În cazul fierăstraielor electrice, se taie dinspre spatele plăcilor, 
pentru a evita ruperea unor aşchii din canturi. Folosiţi o lamă de fierăstrău adecvată. 

Se monteaza ultima placă din primul rând. Dacă nu este mai mică de 30 cm şi 
dacă la plăcile de pe primul rând nu au fost tăiate federele, bucata rămasă poate fi 
folosită ca placă de început pentru următorul rând. Îmbinările la capetele plăcilor 
trebuie să fie decalate cu minim 40 cm. Montarea celorlalte rânduri are loc după 
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metoda de îmbinare lock. Poate fi util să ajutaţi plăcile să se îmbine folosind un bloc 
de batere sau o bară de tragere. 

Pentru ultimul rând, trebuie să determinaţi lăţimea plăcii. Aşezaţi o placă pe 
penultimul rând şi marcaţi cu ajutorul unei bucăţi de placă lăţimea necesară pe placa 
pe care o veţi folosi la ultimul rând. Trebuie să ţineţi cont şi de această dată de rostul 
de dilataţie faţă de perete de 10-15 mm. Acest rost se pastreaza pe tot conturul 
camerei. Ajutaţi-vă eventual de o bară de tragere pentru a îmbina plăcile. 

Parchetul se monteaza cu rosturile longitudinale perpendicular pe usa de acces 
in incapere. 

La linia de separatie dintre pardoselile de gresie si parchet se va prevedea un 
rost de 1 cm care va fi mascat cu un profil de trecere metalic de culoare galbena ce va 
fi evaluat in valoarea parchetului. 

 
3.2.6 Montare usi metalice 
Datorita faptului ca usile sunt intr-o stare avansata de degradare se va proceda la 

inlocuirea acestora cu usi metalice de intrare in locuinta complet echipate prevazute 
cu vizor si sonerie. 

Golul existent in perete este de 80 cm si se va mari la 90 pentru montare usi cu 
latimea de 90 cm. Se va demola peretele din beton pe o latime de maxim 10 cm pe 
partea opusa balamalelor. Demolarea se va efectua cu dispozitive de mica putere 
pentru a reduce vibratiile din cladire. 

Montarea usilor se va efectua prin centrare si calare in golul de usa cu pene din 
lemn, fixare cu suruburi ancorate in perete pe lateralele usii (minim 3 buc. pe fiacare 
parte) si inchidere spatiu dintre usa si perete cu spuma poliuretanica. 

 
3.3 Reparatii instalatie de apa si canalizare 
 
Instalatia de apa si canalizare existenta va ramane functionala doar in camerele 

unde se va monta pardoseala din gresie. La parter instalatia sanitara a fost reparata in 
anul 2020 si se vor face doar reparatiile necesare. In acest sens in aceste camere se va 
face revizuirea si repararea instalatiei de alimentare cu apa si de canalizare prin 
refacerea acesteia pe o lungime de 1.5 m de la coloanele de apa si canalizare si 
montarea unui robinet de ½” la capatul tevii de apa.  

Instalatia de apa se va executa din teava PPR 20 mm montata aparent pe perete 
cu bratari metalice. 

Instalatia de canalizare se va executa din teava PVC de 50 mm diametru fixata 
aparent pe perete cu bratari metalice cu panta de scurgere spre coloana de canalizare. 

Instalatia existenta in camerele unde se monteaza pardoseala din parchet se 
anuleaza la nivelul coloanelor prin montare de capace pe teava de PVC de canalizare 
si de dopuri cu mufe rapide tip GEBO de ¾” pe coloana de apa. 

 
3.4 Instalatie electrica interioara 
 
Intrucat structura blocului de locuinte este din beton armat se va executa 

instalatia de utilizare in varianta aparent pe perete. 
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S-a prevazut la camerele cu pardoseala din gresie executia unui gol de trecere a 
cablului de alimentare executat prin forare prevazut cu tub de protectie din PVC, gol 
care va fi amplasat in dreptul Tabloului electric. 

Se va amplasa in camerele cu pardoseala din gresie un Tablou electric din 
plastic, prevazut cu 2 circuite, de iluminat si prize, separate de 2 intrerupatoare 
automate modulare 1P+N de 10 si 16 A. 

In fiecare camera se va executa instalatie de iluminat formata din corp de 
iluminat (1 buc. dulie E 27) si un intrerupator pe tencuiala. 

In camerele cu pardoseala din gresie se va monta un circuit de prize format din 1 
buc. priza pe tencuiala dubla iar in camerele cu pardoseala din parchet se va monta 
un circuit de prize format din 2 buc. prize pe tencuiala duble. 

Instalatia se va executa aparent in canal din plastic cu sectiunea 16x25 mm 
prevazute cu doze de derivatie patrate unde se vor executa conexiunile 
conductoarelor. Se vor utiliza conductoare FY 1.5 mm2 la iluminat (2 conductoare) si 
FY 2.5 mm2 la prize (3 conductoare). Legaturile in doze se vor cositori si se vor izola 
cu banda izolatoare inainte de inchiderea capacelor dozelor. 

Circuitele de iluminat si prize se vor verifica in functionare inainte de receptia 
lucrarilor. 

 
CAP. IV CONTROLUL, RECEPŢIA ŞI DECONTAREA LUCRARILOR 

 
Înainte de începerea lucrarilor, delegaţii beneficiarului şi ai firmei executante 

vor efectua masuratori pentru determinarea cantitaţilor de lucrari iar beneficiarul va 
efectua predarea amplasamentului catre executant printr-un Proces Verbal in care se 
vor menţiona şi lucrarile necesare a se efectua. 

Recepţia lucrarilor se face pe faze de execuţie (in funcţie de natura 
intervenţiilor, ce pot fi parţiale) la terminarea acestora, de catre o comisie formata din 
responsabilii beneficiarului şi reprezentantul prestatorului. Recepţia lucrarilor se 
finalizeaza cu semnarea Proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrarilor, 
respectiv a Proceselor verbale finale (dupa trecerea perioadei de garanţie a lucrarilor). 

La receptia lucrarilor se vor respecta prevederile din normativele: 
- C 56-1985 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 

constructii 
- C 56 - 02 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii 
Decontarea lucrarilor se va face lunar, astfel: pe baza proceselor verbale de 

recepţie, a documentelor de calitate a materialelor puse in opera, executantul va 
intocmi situaţiile de lucrari şi centralizatorul situaţiilor de lucrari şi va emite factura, 
care vor fi insuşite de catre beneficiar. Aceste documente sunt vizate in prealabil de 
responsabilii beneficiarului numiti de acesta cu atributii in verificarea cantitativa si 
calitativă a lucrărilor excutate. 

Cu ocazia controalelor, verificarilor şi recepţiilor, se vor urmari: volumul 
prestaţiilor şi calitatea execuţiei. Se va insista in mod deosebit asupra calitaţii 
lucrarilor executate. 

Daca contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca 
nu işi indeplineşte indatoririle privind dotarea cu utilaje, forţa de munca, persoana 
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juridica achizitoare este indreptaţita sa-i fixeze contractantului un termen pana la care 
activitatea sa intre in normal şi sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la 
expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfaşurarea lucrarilor in conformitate 
cu prevederile contractului. Achizitorul este autorizat sa emita dispoziţiile pe care le 
considera necesare pentru executarea lucrarilor, cu respectarea drepturilor 
contractantului. 

 
CAP. V MASURI DE SECURITATE ŞI SANATATE A MUNCII ŞI DE 

PREVENIRE A INCENDIILOR 
 

Cei ce organizeaza şi conduc procesele de munca din partea executantului au 
obligaţia ca inainte de introducerea in lucru a personalului sa efectueze instructajul de 
securitate şi sanatate in munca şi respectiv de paza şi stingerea incendiilor, in 
conformitate cu: 

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitaţii şi sanataţii in munca, cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 

- Hotarare nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor - Legii sanataţii şi securitaţii in munca nr. 319/2006, cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 

- Hotarare nr. 955/08.09.2010 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaţii si sanatatii in munca nr. 
319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006. cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate 
pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate 
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in 
special de afecţiuni dorsolombare, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sanatate 
pentru locul de munca, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

- Alte acte normative in vigoare, referitoare la sanatate şi securitate in 
munca, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor. 

Pe parcursul lucrarilor, muncitorii vor purta echipament de protectie adecvat, iar 
punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator, fiind interzis accesul in zona a 
persoanelor neautorizate. 

Dotarile necesare pentru alte masuri de protecţia muncii (truse sanitare, ochelari 
de protecţie, manuşi şi centuri de siguranţa etc.) precum şi pentru paza şi stingerea 
incendiilor cad in sarcina societaţii executante. 

Verificarea personalului şi consemnarea in fişele de instructaj este in sarcina 
executantului. Zilnic, inainte de inceperea lucrului, se vor avertiza muncitorii 
introduşi in lucru asupra problemelor deosebite pe care le ridica procesul de 
producţie. 

 Responsabilii locurilor de munca, cat şi cei ce organizeaza procesul de munca - 
din partea executantului - trebuie sa asigure acordarea corecta şi la timp a primului 



9 | P a g e  
 

ajutor in caz de accidente. Astfel, se vor asigura truse sanitare de prim ajutor, 
mijloace de transport şi angajaţi instruiţi pentru acordarea primului ajutor in caz de 
accidentare. 

 
Molozul rezultat in urma desfacerilor va fi gestionat de catre executant prin 

colectare, depozitare si evacuare conform normelor de protectie a mediului existente 
in baza unui contract de prestari servicii cu o societate autorizata. 

 
Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare 

pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității 
Contractante.  

Planificarea vizitei se va face la tel: 0234/324243 int. 273 sau 223. Informații 
suplimentare se pot obține la Serviciul Tehnic Investitii. 

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să 
transmită cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita 
amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a participa la vizită.  

Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în 
vederea efectuării vizitei. 

 
 
 
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALĂ 
        





         

 

Antet stanga 
 

eDevize
 

  

         

 

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: LUCRARI REPARATII LOCUINTE SOCIALE, STR. LIBERTATII NR. 1 
 

 
 

     

 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

 

         

 

  
 

 

Nr. 
Nr. cap. 

Deviz 
General 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fara TVA) Din care C+M 

 

 

Lei Lei 

 

 

0 1 2 3 4 
 

 

1 1.2 Amenajarea terenului   
 

 

2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 
la starea initiala 

  
 

 

3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor   
 

 

4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului de investitii 

  
 

 

5 3.5 Proiectare   
 

 

5.1 3.5.1 Tema de proiectare   
 

 

5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate   
 

 

5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii si deviz general 

  
 

 

5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

  
 

 

5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 

  
 

 

5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie   
 

 

6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza   
 

 

6.1 4.1 Constructii si instalatii   
 

 

  1 AMENAJARE CAMERE   
 

 

6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale   
 

 

6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

  
 

 

6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

  
 

 

6.5 4.5 Dotari   
 

 

6.6 4.6 Active necorporale   
 

 

7 5.1 Organizare de santier   
 

 

7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier 

  
 

 

7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului   
 

 

8 6.2 Probe tehnologice si teste   
 

 

TOTAL (fara TVA)   
 

 

TVA (19.00%)   
 

 

TOTAL (cu TVA)   
 

 

 

Director ex. DDL 
 

 Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 
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Formular generat cu programul
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Antet stanga 
 

eDevize
 

  

        

 

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: LUCRARI REPARATII LOCUINTE SOCIALE, STR. LIBERTATII NR. 1 
Obiectul: 1 AMENAJARE CAMERE 
 

 
 

     

 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect 

 

        

 

  
 

 

Nr. 
Nr cap. 
Deviz 

General 
Cheltuieli pe categoria de lucrari 

Valoare (fara TVA) 

 

 

Lei 

 

 

0 1 2 3 
 

        

 

CAPITOL I 
I. Constructii si instalatii 

 

 

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare  
 

 

3 4.1.2 Rezistenta  
 

 

4 4.1.3 Arhitectura  
 

 

  1 FINISAJE CAMERE  
 

 

6 4.1.4 Instalatii  
 

 

  2 INSTALATII ELECTRICE  
 

 

  3 INSTALATII SANITARE  
 

 

9 4.1.5 Alte categorii de constructii  
 

 

TOTAL CAPITOL I  
 

        

 

CAPITOL II 
II. Montaj 

 

 

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale  
 

 

TOTAL CAPITOL II  
 

        

 

CAPITOL III 
III. Procurare 

 

 

13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj  
 

 

14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 
de transport 

 
 

 

15 4.5 Dotari  
 

 

16 4.6 Active necorporale  
 

 

TOTAL CAPITOL III  
 

        

 

CAPITOL IV 
IV. Probe 

 

 

18 6.2 Probe tehnologice si teste  
 

 

TOTAL CAPITOL IV  
 

        

 

TOTAL 1 AMENAJARE CAMERE (fara TVA)  
 

 

TVA    (19.00%)  
 

 

TOTAL 1 AMENAJARE CAMERE (cu TVA)  
 

 

 

Director ex. DDL 
 

 Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 
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Antet stanga 
 

eDevize
 

  

     

 

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: LUCRARI REPARATII LOCUINTE SOCIALE, STR. LIBERTATII NR. 1 
Obiectul: 1 AMENAJARE CAMERE 
Stadiul fizic: 3 INSTALATII SANITARE 
 

 
 

    

 

Formular F3 
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

 

 

     

 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

1 SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare 
apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm 

m 45.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1 6720168-1 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM buc 46.35   

2 SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp 
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 6704142 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 
MM 

buc 30.00   

3 SA37B# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare 
incastrat, conducte d=3/4 

buc 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 2100830-1 - Colier fixare tevi Dn 50 mm buc 270.00   

4 SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau 
D= 3/8 toli 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 4201616 - Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo buc 30.00   

5 RPSA20B# - Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) 
imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura la obiecte 
sanitare, la cladiri de locuit si social culturale,teava avand diametrul de : 
20-25mm 

M 45.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 67195633 - Mufa rapida tip GEBO 3/4" buc 45.00   

5 8006717087 - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 20MM m 45.90   

5 6719563 - Racord drept polipropilena D = 20 MM X 1/2 buc 31.50   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

5 8006719493 - Teu din polipropilena, avind diametrul 20 MM buc 20.25   

5 8006719513 - Reductie din polipropilena,avind diametrul 20 * 16 MM buc 4.50   

5 8006719534 - Racord drept din polipropilena, diametrul 16 MM 1/2" buc 45.00   

5 2997 - Aparat de sudura tip-rothen berger ore 1.89   

6 SA37B# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare 
incastrat, conducte d=3/4 

buc 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 2950716-1 - Bratara fixare conducte buc 90.00   
 

 

 

        

TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 
      

        

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

       
       

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 
       

Alte cheltuieli directe  

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă 

2.2500 %      

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe      
       

Cheltuieli indirecte  

Cheltuieli indirecte       

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte      
       

Beneficiu  

Profit       

T4 = T3 + Beneficiu      
       

TOTAL GENERAL (fara TVA)  

TVA    (19.00%)  

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)  
 

 

    

 

Director ex. DDL  Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 

 

  

 

Deviz "3" - Formular F3 Pagina 2 din 2 
  

  

Formular generat cu programul

 

 
 

(www.eDevize.ro) 

 

 

  

 



     

 

Antet stanga 
 

eDevize
 

  

     

 

Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: LUCRARI REPARATII LOCUINTE SOCIALE, STR. LIBERTATII NR. 1 
Obiectul: 1 AMENAJARE CAMERE 
Stadiul fizic: 2 INSTALATII ELECTRICE 
 

 
 

    

 

Formular F3 
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

 

 

     

 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

1 RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida 
si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 EF02A1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, 
tabloul avand suprafata de pina la 0,30 mp 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 7348918. - Tablou electric 2 circuite complet echipat buc 30.00   

3 EF06A# - Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al 
sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri) 

buc 240.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 EA15A% - Sistem de canaleti sau plinte din material plastic, montat 
aparent pe dibluri din pvc, avand latimea de: pana la 30 MM, inclusiv, din 
material plastic 

m 810.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 6719538. - Canal (plinte) din material plastic de 16X25 MM m 834.30   

5 ATD23XA - Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de 
protectie sau aparat,mont.aparent dib 

buc 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 7319034 - Doza patrata buc 90.00   

6 EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau 
de protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp 

m 570.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 4826880 - Conductor fy 1X 1,5 S 6865 m 587.10   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

7 EB02A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau 
de protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp 

m 1,620.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7 4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865 m 1,668.60   

8 ED02A% - Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, 
priza, buton) pana la 25a, inclusiv, montat aparent cu dibluri din material 
plastic 

buc 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 5501971 - Intrerupator bipolar pachet 10 a buc 60.60   

9 ED08F1 - Priza bipolara, constructie etansa, metalica, montata aparent pe 
dibluri de lemn 

buc 90.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 5536145-1 - Priza dubla mont.aparent 250/10a buc 90.00   

10 EE04A1 - Corp de iluminat, simplu (dulie) tip obisnuit cu niplu si inel buc 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 5106419 - Dulie 27 bachelita tip E 27-BC buc 60.72   

11 EH10XA - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea 
circuitelor de iluminat 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, 
cutiilor de distributie 

buc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
 

 

 

        

TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 
      

        

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

       
       

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 
       

Alte cheltuieli directe  

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă 

2.2500 %      

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe      
       

Cheltuieli indirecte  
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

Cheltuieli indirecte       

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte      
       

Beneficiu  

Profit       

T4 = T3 + Beneficiu      
       

TOTAL GENERAL (fara TVA)  

TVA    (19.00%)  

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)  
 

 

    

 

Director ex. DDL 
 

 Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 
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Beneficiar: PRIMARIA ONESTI 
Executant:  
Proiectant:  
Obiectivul: LUCRARI REPARATII LOCUINTE SOCIALE, STR. LIBERTATII NR. 1 
Obiectul: 1 AMENAJARE CAMERE 
Stadiul fizic: 1 FINISAJE CAMERE 
 

 
 

    

 

Formular F3 
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

 

 

     

 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

1 RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite 
rolate mozaicate 

mp 591.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 RPCT09C1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu 
mijloace manuale a fundatiilor, peretilor, treptelor, grinzilor si stalpilor din 
beton armat 

mc 1.89   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, 
executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-
ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre; 

mp 600.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030 mc 10.80   

4 IZA04A - Pregatirea suprafetelor de beton-pardoseli mp 591.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 RPCE13A1 - Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii 
executate la reparatii de terase sau balcoane cu mortar de ciment in 
grosime de 3 CM aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton 
monolit sau de zidarie de caramida 

mp 591.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 CK12A01># - Montare tamplarie din metal, la usi, la constructii civile, 
industriale si agricole-asimilat 

buc 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 8006720385-1 - Usa de intrare in camera din metal complet echipata: 
broasca cu yala cu 3 chei, manere, silduri, balamale, vizor, sonerie 

buc 60.00   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

7 RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM 
grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi 

mp 2,440.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau 
dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu 

mp 295.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 2419474 - Placa gresie glaz marazzi 31.6X31.6 baia beige mp 304.36   

9 CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment 
marca M 100-T 

m 390.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 2434891 - Element rac.gresie neglz.net.gris S 150X100X 8 C1 S5939 m 397.80   

10 CG36B* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic 
pietonal/casnic, montate pe suport rigid (dusumea, sapa, mozaic) si fixate 
intre ele cu adeziv special, pe suprafata placilor 

mp 295.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 RPCR08B# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-
vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist. 

MP 2,440.20   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 6104353-1 - Amorsa var lavabil kg 244.02   

11 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80 kg 732.06   

12 TRA02A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= 5 km. $ 

tona 132.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin 
transport pina la 10M auto-rampa,teren categ. 

tona 132.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea 
Pretul unitar 
(fara TVA) 

- Lei - 

TOTALUL 
(fara TVA) 

- Lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

14 TRB01A05> - Transportul materialelor incomode,  prin purtare directa, 
sub 25 kg, pe distanta de 50m 

tona 274.61   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu 
autobasculanta dist.= 5 km 

tona 142.61   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
 

 

 

        

TOTAL 1 (Cheltuieli directe) 
      

        

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 

       
       

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 
       

Alte cheltuieli directe  

Contribuția asiguratorie pentru 
muncă 

2.2500 %      

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe      
       

Cheltuieli indirecte  

Cheltuieli indirecte       

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte      
       

Beneficiu  

Profit       

T4 = T3 + Beneficiu      
       

TOTAL GENERAL (fara TVA)  

TVA    (19.00%)  

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)  
 

 

    

 

Director ex. DDL 
 

 Serviciul Tehnic Investitii 
Sef STI 
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FORMULAR 1 
OPERATOR ECONOMIC 
...................................................................... 
 
(denumirea/numele) 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
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 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 procedurii de atribuire. 
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: In 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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FORMULARUL 2 
 
 
 OFERTANT                       
.........................................                     nr. ........... / ...................... 
      (denumirea/numele) 
...............................................................  
     (adresă) 
...............................................................  
  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

DECLARATIE 
privind 

denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului 
 

 Subsemnatul ........................................................................................., reprezentant împuternicit al 
.................................................................. 
..........................................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, denumirea şi datele de identificare ale participanţilor in cadrul ofertei depusa privind  achizitia 
publica de lucrari: 

Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc str Libertatii nr.1 Onesti 
COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 

DENUMIRE OPERATOR 
ADRESĂ, 

TELEFON, FAX, 
EMAIL 

NR. 
ÎNREGISTRAR

E IN 
REGISTRUL 

COMERTULUI,  
COD UNIC DE 
INREGISTRAR

E FISCALA 

CALITATEA DE 
PARTICIPANT LA 

ACHIZITIA 
PUBLICA 

Cont (cod IBAN), 
deschis la 

banca/trezoreria cu 
respectarea Art. 6 

OUG 146/2002* 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

(se completeaza 
de catre ofertant) 

(se 
completeaza 

de catre 
ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

(se completeaza de 
catre ofertant) 

 
 
 
__________________ 
* 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 si calitatea lor de participanti la procedura (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 3 – Declaratie GDPR 
 

 
 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Cu privire la achiziţia publică: 
Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc str Libertatii nr.1 Onesti 
COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 
Subsemnat(ul)/a ………………………………………… reprezentant legal al 

…………………………………………., participant la achizitia publica avand ca obiect 
…………………………………………………………….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) 
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FORMULARUL  4 
        OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  
          (denumirea/numele) 
.....................................................................................  
                (adresă) 
.....................................................................................  
      (datele de identificare ale societăţii) 

D E C L A R A Ţ I E  
privind evitarea conflictului de interese 

(art. 58-63 din Legea nr.98/2016)  
Subscrisa.................................................................................................................   
                       (se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  

în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant pentru achizitia de lucrari ce are ca obiect:  
Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc str Libertatii nr.1 Onesti 
COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 
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 situatiile prevazute de art. 58-63 din 
legea 98/2016: 

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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 
(semnătura autorizată) 
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Anexă 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 lucrarilor achizitionate: 
Primar, Victor-Laurentiu Neghina 
Viceprimar, Jilcu Adrian 
Administrator public, Obrinteschi Constantin Neculae 
Secretarul General al Municipiului, Cons. Jur. Daniel Spânu; 
Director executiv Directia Economico-Financiara, ec. Daniel Tarlungeanu 
Director Executiv Directia Dezvoltare Locala, cons.jur. Anghel Irina-Elena 
Director Executiv Directia Juridica, Cons. Jur. Chiriac Ionuţ Robert 
Director Executiv Directia Urbanism, Bruma Cosmin 
Director Administratia Pietei, Bazarului, Oborului si Parcari, Coman Rosca Dan-Ionel 
Director Directia Administrativa si Patrimoniu, Mihaila Gheorghe  
Director Directia  Publica De Politie Locala, Nastasiu Ion Lucian 
Sef Serviciu Financiar, Buget-Contabilitate,   Ciurea Georgeta 
Sef Serviciu Control Fiscal, Copăcel Gelu 
Sef Serviciu Patrimoniu si Paza, Cons. Jur. Munteanu Anca  
Sef Serviciu Urmarire si Executare Silita, Buzdugă Floarea 
Sef Serviciu Baze Sportive, Dragomir Florin Gheorghe 
Sef Serviciu Accesare Fonduri si Implementare Proiecte, Ing. Livia Bordei 
Sef Serviciu Tehnic Investiţii,  Vȋrnă Mihai 
Sef Serviciu Achizitii Publice, Craciun Mihaela 
Sef Birou IT&C, Pletea Bogdan 
Sef Serviciul Resurse Umane  Relatii cu Publicul, Botu Vasilica 
Sef Serviciu Patrimoniu si Paza, Cons. Jur. Munteanu Anca  
Sef Serviciu Administratia Pietei, Bazarului, Oborului şi Parcăr, Lupu Maria 
Responsabil Control Financiar Preventiv Propriu,  insp. Costandis Cristina-Elena, Buzdugă Floarea  
Serviciu Achiziții Publice, Cons.  Achizitii Publice Pintilie Nicolae  
Serviciu Achiziții Publice, Cons. Jur. Negoita Marilena 
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 
Serviciul Achiziţii Publice, Cons. Achizitii Publice  Stoica Ciprian 
Serviciul Achiziţii Publice, Cons. Achizitii Publice  Botu Mihaita Bogdan 
Serviciul Achiziţii Publice, Cons.  Achizitii Publice  Pasat Doinita Lidia 
Serviciul Achiziţii Publice, Cons. Achizitii Publice  Barbuntoiu Camil 
Serviciul Tehnic Investitii, Cons. Rachieru Nicoleta 
Consilieri locali - Consiliul  Local al municipiului Onesti:  Aanei Ileana, Agapi Alexandru, Andronache 

Nicolae Tudor, Botezatu  Maria, Bujor Dumitru-Marcel, Cimpoeşu Gheorghe,  Adrian Jitaru, Dobos Sergiu 
Mihail, Dobrea Costel, Doileţ Jenica, Dumitru Mihai, Maxim Miluţă, Moraru Marian-Dorin, Orhean Ionut, Pascu 
Apavaloaie Elena, Popescu Carmen, Roşca Sorin, Sergentu Adrian, Sticlaru Dana-Cerasela, Zarzu Octavian-
CiprianDeclar pe propria răspundere, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului, că nu voi angaja sau încheia 
orice alte înţelegeri privind executia de lucrari, 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 înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in declaratii.                                                    
     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)  
 
 



 
Pag 6 din 22 

 

 
 

 
 

FORMULARUL  5 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

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

     (adresă) 
.....................................................................................  

  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 
 
 

D E C L A R A Ţ I E  
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 - 167 din Legea nr.98/2016 

 
 
 
 

Cu privire la achiziţia publică: 
Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc str Libertatii nr.1 Onesti 
COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 

Operatorul economic .................................................................................................................,  
                                                          (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procesul 
achizitiei publice şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm într-una din situatiile 
prevazute la art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

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  6 

OPERATORUL ECONOMIC 
.....................................................................................  

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

     (adresă) 
.....................................................................................  

  (datele de identificare ale societăţii) 
 
 

 
D E C L A R A Ţ I E  

privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi  

 
 
Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc str Libertatii nr.1 Onesti 
COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 

 Operatorul economic ....................................................................................................,  
                                (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 
reprezentat legal prin ..........................................................................................., în calitate de 
..........................................................., 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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 Anexă la 

FORMULARUL 6 
 
 

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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FORMULARUL 7 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 
în vederea participării la achizitia publică…………………………………………………. 

                                                           (tipul procesului de achizitie) 
organizată de............................................................. 

în vederea atribuirii………………………………………………………….. 
(se completeaza cu obiectul contractului),  

 
1. Părţi contractante: 
Acest contract este încheiat între S.C. ______________________________ cu sediul în 
_______________________________(adresa, telefon, fax), reprezentată prin 
_________________________ având funcţia de ____________________ denumită în cele ce urmează 
contractant general 
şi 
S.C. _________________ cu sediul în ________________________________________ (adresa,tel.,fax) 
reprezentată prin ____________________________ având funcţia de  ____________________, denumită 
în cele ce urmează subcontractant. 
 
Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 
             _________________  

- __________________ 
- __________________ . 

 
Art.3. Valoarea ________ lei , fără TVA . 
 
Art. 4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a 
semnat contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice 
sau financiare care stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul 
general 
 
Art. 5. Durata de executie a ……….................(lucrările, produsele, serviciile)  subcontractate va fi în 
conformitate cu durata prevazută în contractul dintre contractantul general si achizitor.  
 
Art. 6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi 
responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie 
publică……………………………………………..(denumire contract)  
 
 

 
Incheiat astazi, ................... 
  
   
CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 

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

 
Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.       
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FORMULAR 8 
 
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,cu modificarile si completarile ulterioare  
 
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 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: 
Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc str Libertatii nr.1 Onesti 
COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 
.finanţată din bugetul local. 
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 lucrari 
b) îndeplinirea în común a obligaţiilor contractuale stabilite prin contractul de prestari servicii  încheiat 
cu Municipiul Oneşti, în condiţiile legii. 
Art.3 - Obligaţiile Partilor: 
A. 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 pentru si in numele oricaruia si tuturor membrilor 
asocierii. 
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B. 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/). 
 
C.Partile vor raspunde solidar si individual in fata benficiarului in ceea ce priveste tóate obligatiile si 
responsabilitatile recurgand din/sau in legatura cu contractul. 
 
D. 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. 
 

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 % 

 
 
 

 
 

     

       

 
E. 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. 
 
F. 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 ……………………………. (líder de 
asociere) si beneficiar. 
Părţile îşi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizării obligaţiilor contractuale stabilite prin 
contractul semnat cu Autoritatea Contractantă. 
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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. 
 
Art.6 – Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la 
adresa/adresele …………………………………………………………………………., prevăzute al art…...  
Dispoziţii Finale 
Acordul se va elabora numai în limba română. 
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. 
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 nr. 9 

OFERTANT/  OFERTANT ASOCIAT 
 
 

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 lucrari ce are ca obiect: 
Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc  

str. Libertatii nr. 1, mun. Onești, jud. Bacău 
COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 

 
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 organizata pentru 
atribuirea contractului "...........................................................................”. organizată de MUNICIPIUL 
ONESTI, prezentam propunerea noastra tehnica : 
 
Nota: Ofertantii vor realiza un comentariu, punct cu punct al Caietului de sarcini, 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. 

 
 
Nr. 
crt. 

Cerintele minime  
solicitate de autoritatea contractanta –Municipiul Onesti prin Caietul 
de Sarcini nr.20722/28.03.2022 

Modalitatea de indeplinire  
a cerintelor minime solicitate de 
autoritatea contractanta –Municipiul 
Onesti prin Caietul de Sarcini 
nr.20722/28.03.2022 

1. 
 

1.1 Obiectul contractului: Amenajare camere in vederea inchirierii prin 
executia de lucrari de finisaje si instalatii interioare la camere bloc str. 
Libertatii nr. 1, etaj 4, Municipiul Onesti 

 
(se completeaza de catre fiecare 

ofertant) 

2. 1.2Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL ONESTI, B-dul Oituz, nr. 17, jud. 
Bacau tel : 0234/324243; fax : 0234/313911, cod fiscal 4353250 
 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

3. 1.3 Amplasament ;Lucrarea se executa la camerele deteriorate si 
nelocuite situate in bloc str. Libertatii nr. 1, Municipiul Onesti 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

4. 1.4 Sursa de finantare: buget local 
  

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

5. 1.5 Scopul achizitiei: Prezentul Caiet de sarcini este destinat organizarii 
procedurii de achizitie a lucrarilor de amenajare camere in vederea 
inchirierii constant in lucrari de finisaje si instalatii interioare la camere 
deteriorate si nelocuite situate in bloc str. Libertatii nr. 1, Municipiul 
Onesti. Numarul de camere ce se vor amenaja sunt: 60 camere cu 
pardoseala din gresie si 60 de camere cu pardoseala din parchet. 
Camerele ce se vor repara se vor preda executantului pe baza de proces 
verbal de predare-primire impreuna cu administratorul imobilului. 
Cladirea la care se vor executa lucrarile de reparatii si igienizari a suferit 
degradari in timp care au condus la imposibilitatea utilizarii constructiei in 
bune conditii. Deasemeni cladirea a mai suferit reparatii partiale in ultimul 
timp pentru a reda spre inchiriere spatiile libere existente. 
Pentru asigurarea de conditii optime de trai pentru persoanele 
defavorizate social care beneficiaza de locuinte sociale in acest bloc este 
necesara efectuarea de lucrari de reparatii si finisaje care sa conduca la 
cresterea gradului de confort si la asigurarea unui spatiu corespunzator 
activitatii prestate in conditii de igiena si securitate. 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 
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6. 1.6 Oferta de preţ 
Oferta de preţ se va intocmi conform cerinţelor din documentatia de 
atribuire. 
Propunerea financiara se va exprima in: lei, iar preţul va fi cu maxim 2 
(doua) zecimale. Preturile din contract sunt ferme pe toata perioada de 
derulare a contractului, neputand fiind ajustate sau actualizate. Oferta 
ramane valabila pentru cel puţin 60 zile. 
Ofertele care se considera ca nu reflecta, prin preţurile incluse in acestea, 
realitatea de pe piaţa şi nu pot fi justificate in mod credibil de catre 
ofertanţi in urma solicitarii de clarificari de catre autoritatea contractanta, 
vor fi declarate neconforme. 
Nu se accepta oferte pe parţi de lucrari, oferta urmand sa cuprinda toate 
lucrarile precizate in caietul de sarcini. Nerespectarea acestei prevederi, 
respectiv ofertarea doar a unei parţi din lucrarile prevazute, atrage 
respingerea ofertei. 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

7. 1.7 Documente de referinţa 
Condiţiile si dispoziţiile legale cu privire la protecţia mediului se pot obţine 
de pe site-ul www.mmediu.ro, pentru protecţia muncii si condiţiile de 
munca de pe site-ul www.mmssf.ro, iar pentru cadrul legislativ de 
impozitare de pe site-ul www.mfinante.ro 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

8. CAP.II DESCRIEREA MODULUI DE EVALUARE 
 A OFERTELOR PREZENTATE 
2.1  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut conform art.187 alineatul 
3 litera a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare: 
Oferta de preţ se va face in mod obligatoriu pentru toate tipurile si 
cantitaţile de lucrari. 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

9. CAP. III  SPECIFICATII TEHNICE 
3.1 Caracteristici tehnice:   
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice de executie a 
lucrarilor de finisaje si instalatii interioare la camere bloc str. Libertatii nr. 
1, etaj 4, lucrari in vederea amenajarii camerelor si care consta in 
urmatoarele: 
- finisaje camere de locuit constand din lucrari de reparatii 
tencuiala glafuri usi acces in locuinte, ferestre interior-exterior si pereti 
(unde este cazul), reparatii glet si zugraveli locuinte, reparatii strat suport 
pardoseli, montare gresie si parchet laminat la pardoseli; 
- reparatie instalatie apa si canalizare; 
- reparatii instalatie electrica interioara. 
Ofertantul va intocmi oferta conform Listelor de cantitati anexate. 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

10. 3.2 Finisaje camere de locuit 
 
3.2.1 Lucrari de reparatii tencuiala 
Tencuiala care suna si este desprinsa se va curata pana la stratul suport 
si se vor executa lucrari de reparatie a tencuielilor cuprinzand reparatii 
tencuiala glafuri usi acces in locuinte, glafuri ferestre interior-exterior si 
pereti (unde este cazul). Reparatiile se vor efectua prin tencuire cu mortar 
de ciment-var. Tencuiala se va aplica cu sablon astfel incat glaful sa fie 
evazat spre exterior pentru a nu fi deteriorat de deschiderea maxima a 
usii. Tencuiala se va aplica in straturi si se va uda suportul inainte de 
tencuire pana la saturare tencuiala aplicandu-se pe suportul zvantat. 
Pentru a asigura protectia muchiilor glafurilor tencuite acestea se vor 
proteja cu coltare de aluminiu fixate cu adezivi pe baza de ipsos. 
Coltarele se vor ingloba in stratul de finisaj de glet de ipsos si se vor 
include in pretul gletului de ipsos 
 
3.2.2 Glet de ipsos la pereti 
Se aplică pe suprafeţele tencuite la tavane si la pereti. Etapele de 
executie implica gletuirea şi finisarea de prima şi a doua mână. 
Suportul trebuie să fie curat, uscat, neîngheţat, fără  particule de praf, fără 
eflorescente, rezistent şi lipsit de părţi care se pot desprinde.  
In cazul tencuielilor noi, după respectarea timpului de uscare (min 10 
zile/cm grosime) se trece la operaţia de gletuire a suprafeţei. In cazul 
tencuielilor vechi, degradate fisurile vor fi deschise şi reparate. Straturile 
de vopsea trebuiesc şlefuite iar în cazul vopselelor care se exfoliază 
acestea trebuie îndepărtate. Toate elementele din oţel (tocuri de uşi sau 
geamuri, conducte, grilaje de protecţie) trebuie protejate de contactul 
direct cu gletul, deoarece acesta are o acţiune corozivă. In acest scop se 
utilizează vopsele speciale sau profile de protecţie.  
Punerea în operă incepe cu prepararea materialului intr-o găleată care 
conţine o cantitate de apă corespunzătoare cantităţii de glet, se presară 
sacul de glet şi se lasă 3-5 minute să reacţioneze după care se amestecă 
cu un mixer la turaţie redusă, până la obţinerea unui amestec omogen 
(fără aglomerări). Se întinde cu fierul de glet într-un strat de 1-3 mm. 
După întărire (cca. 12 ore) se aplică un strat de consistenţă mai fluidă de 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 
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cca. 0-1 mm şi se gletuieşte. Amestecul neutilizat care s-a întărit nu poate 
fi reamestecat cu apă, trebuie aruncat. Timpul de lucru cu materialul 
amestecat este de cca 30 min, in functie de conditiile atmosferice. 
Temperatura aerului,   a suportului si a mortarului aplicat trebuie sa fie  
+5°C,  pe   durata aplicarii si a procesului de priza. Suprafetele prelucrate 
se vor feri de expunerea directa la ploaie, soare sau curenti puternici de 
aer.  
Verificari : 
- finalizarea lucrarilor care ar putea conduce la deteriorarea lucrarilor; 
- respectarea tehnologiei de executie adoptate; 
- pregatirea stratului suport; 
- aplicarea straturilor succesive; 
- incadrarea in grosimile maxime/minime admise; 
- asigurarea conditiilor de mediu pentru protectia contra uscarii fortate 
 
3.2.3 Zugraveli cu var lavabil la pereti  
Aceste vopsele se utilizează la interiorul clădirilor la pereţi şi tavane pe 
suprafeţe gletuite. Vopsitoria lavabilă la interiorul clădirii, la pereţi şi 
tavane, va fi executată cu vopsea lavabilă de culoare albă sau la culoare 
similara cu cea existenta. Lucrarile de zugravire se vor executa pe pereti 
si tavane. 
 Caracteristicile generale ale varului pentru interior cu aspect catifelat: 
- Acoperire foarte bună; 
- Alb imaculat; 
- Lavabil; 
- Permeabilitate ridicată ce permite peretelui să respire; 
- Dilatare optimă; 
- Aplicare uşoară. 
 Înaintea începerii lucrărilor de vopsitorie toate lucrările şi reparaţiile, de 
tencuieli, glet, placaje, instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire trebuie 
să fie terminate. La încăperile cu pardoseli de parchet sau din mase 
plastice, care pot fi deteriorate de lucrările de vopsitorii, acestea se vor 
executa înaintea aplicării stratului de circulaţie al pardoselilor. 
 Tâmplăria trebuie să fie montată definitiv; armăturile metalice la tâmplărie 
trebuie să fie corect montate şi buna lor funcţionare verificată.  
Lucrările de vopsire se execută la o temperatură minimă de +15°C şi în 
condiţii de umiditate relativă a aerului de maximum 60% (umiditate 
relativă a aerului din încăperile de locuit încălzite). 
Lucrările de vopsire se vor executa numai după o prealabilă pregătire a 
suprafeţelor ce se vopsesc. Pregătirea necorespunzătoare poate avea ca 
rezultat adeziunea proastă a vopselei şi un aspect necorespunzător al 
suprafeţei vopsite. 
Pregătirea suprafeţelor gletuite: 
 - Suprafeţele trebuie să fie uscate, fără praf şi impurităţi de orice fel, 
inclusiv cimentul; 
- Trebuie eliminată umiditatea din suprafaţa ce urmează a fi finisată; 
- Se aplică un strat fixator izolant pe bază de apă, care creşte aderenţa, 
elimină praful şi reduce consumul de var; 
- Trebuie evitat curentul – ferestrele deschise trebuie acoperite cu folii din 
plastic. 
 Gletul de ipsos trebuie să fie plan şi neted, fără exfolieri sau fisuri. Toate 
fisurile, neregularităţile se şpacluiesc cu pastă de ipsos. După uscarea 
porţiunilor reparate, suprafaţa se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit, începând 
de sus în jos şi se curăţă de praf, cu perii sau bidinele. 
 Varul lavabil se va aplica in 2 straturi cu trafaletul sau cu pensula in 
spatiile reduse. 
 
3.2.4 Reparatii strat suport pardoseli 
Pardoseala care a fost initial in camere a fost demontata. Stratul suport al 
pardoselii existent in camere nu este corespunzator montarii altei 
pardoseli. Este necesara repararea stratului suport prin desfacerea sapei 
existente de pe pardoseala din beton si turnarea altui strat al suprafetei 
suport din mortar M100T fara var in grosime de 3 cm pentru obtinerea 
unei suprafete plane. 
Stratul suport de sapa se va turna dupa rezolvarea problemelor la 
instalatia ce strapunge pardoseala si dupa udarea pardoselii din beton si 
zvantarea acesteia. 
Suprafata sapei se va nivela si finisa pentru a nu fi denivelari mai mari 
decat cele prevazute ca abateri admise de normativele in vigoare. 
Se va preveni uscarea rapida a sapei suport prin acoperirea golurilor 
existente, eliminarea posibilitatii formarii curentilor de aer si udarea 
periodica a sapei pana la intarirea completa a acesteia. 
 
3.2.5 Montare finisaje pardoseli din gresie sau parchet 
Pe suprafata reparata se va monta finisajul care va consta din: 



 
Pag 16 din 22 

 

a) placi de gresie lipite cu adeziv, montate cu rosturi formate cu distantieri 
din plastic, rosturi care vor fi umplute cu chit de rosturi, gresia fiind 
montata cu rosturile paralele cu peretii. 
Montajul drept este o alegere clasica, potrivita pentru orice incapere. 
Arata bine in bai si bucatarii clasice, dar si in holuri si exterioare 
amenajate cu gresie. Este cea mai simpla si totodata cea mai economica, 
deoarece pierderile cauzate prin taiere sunt minime, iar cantitatea de 
material este folosita cat mai rational posibil. 
Asamblarea incepe de regula dintr-un colt drept al incaperii si de la latura 
pe care se afla usa de intrare si continua pe una dintre laturi, cu 
distantierele alese. In randurile urmatoare se repeta pozitiile precedente. 
b) parchet laminat de 8 mm asezat pe folie de poliuretan de 2 mm 
prevazut cu plinta si accesorii plinta pe contur fixate cu holsurub cu diblu 
in pereti. 
Parchetul laminat se montează întotdeauna în sistem flotant. Acest lucru 
înseamnă că placa nu este unită cu suprafaţa-suport.  
Pe stratul suport, se monteaza o folie pe post de barieră de vapori. Se 
intind benzile de folie cu o suprapunere de 10 cm pentru a asigura 
etanşeitatea la vapori. La margini, se îndoaie în sus folia circa 5 cm. 
Înainte de montare, pardoseala ar trebui să stea minim 48 de ore în 
încăperea în care va fi montată (în ambalaj închis). 
Pentru primul rând montat, se taie mai întâi cu fierăstrăul federele plăcilor. 
În cazul unor pereţi neregulaţi, se traseaza linia pereţilor pe primul rând 
de plăci.   
Se aşeaza prima placă cu partea cu feder către perete. Se monteaza 
distantieri la perete de 10-15 mm. 
În continuare, primul rând se completează cu alte plăci pe latura frontală. 
Ultima placă din rând se roteşte cu 180° şi se marchează exact lungimea 
necesară inclusiv distanţa până la perete. În funcţie de fierăstrăul folosit, 
marcarea se realizează pe placă pe faţă sau pe verso. Dacă folosiţi un 
fierăstrău de mână, tăiaţi dinspre suprafaţa plăcii. În cazul fierăstraielor 
electrice, se taie dinspre spatele plăcilor, pentru a evita ruperea unor 
aşchii din canturi. Folosiţi o lamă de fierăstrău adecvată. 
Se monteaza ultima placă din primul rând. Dacă nu este mai mică de 30 
cm şi dacă la plăcile de pe primul rând nu au fost tăiate federele, bucata 
rămasă poate fi folosită ca placă de început pentru următorul rând. 
Îmbinările la capetele plăcilor trebuie să fie decalate cu minim 40 cm. 
Montarea celorlalte rânduri are loc după metoda de îmbinare lock. Poate 
fi util să ajutaţi plăcile să se îmbine folosind un bloc de batere sau o bară 
de tragere. 
Pentru ultimul rând, trebuie să determinaţi lăţimea plăcii. Aşezaţi o placă 
pe penultimul rând şi marcaţi cu ajutorul unei bucăţi de placă lăţimea 
necesară pe placa pe care o veţi folosi la ultimul rând. Trebuie să ţineţi 
cont şi de această dată de rostul de dilataţie faţă de perete de 10-15 mm. 
Acest rost se pastreaza pe tot conturul camerei. Ajutaţi-vă eventual de o 
bară de tragere pentru a îmbina plăcile. 
Parchetul se monteaza cu rosturile longitudinale perpendicular pe usa de 
acces in incapere. 
La linia de separatie dintre pardoselile de gresie si parchet se va 
prevedea un rost de 1 cm care va fi mascat cu un profil de trecere metalic 
de culoare galbena ce va fi evaluat in valoarea parchetului. 
 
3.2.6 Montare usi metalice 
Datorita faptului ca usile sunt intr-o stare avansata de degradare se va 
proceda la inlocuirea acestora cu usi metalice de intrare in locuinta 
complet echipate prevazute cu vizor si sonerie. 
Golul existent in perete este de 80 cm si se va mari la 90 pentru montare 
usi cu latimea de 90 cm. Se va demola peretele din beton pe o latime de 
maxim 10 cm pe partea opusa balamalelor. Demolarea se va efectua cu 
dispozitive de mica putere pentru a reduce vibratiile din cladire. 
Montarea usilor se va efectua prin centrare si calare in golul de usa cu 
pene din lemn, fixare cu suruburi ancorate in perete pe lateralele usii 
(minim 3 buc. pe fiacare parte) si inchidere spatiu dintre usa si perete cu 
spuma poliuretanica. 

11. 3.3 Reparatii instalatie de apa si canalizare 
 
Instalatia de apa si canalizare existenta va ramane functionala doar in 
camerele unde se va monta pardoseala din gresie. La parter instalatia 
sanitara a fost reparata in anul 2020 si se vor face doar reparatiile 
necesare. In acest sens in aceste camere se va face revizuirea si 
repararea instalatiei de alimentare cu apa si de canalizare prin refacerea 
acesteia pe o lungime de 1.5 m de la coloanele de apa si canalizare si 
montarea unui robinet de ½” la capatul tevii de apa.  
Instalatia de apa se va executa din teava PPR 20 mm montata aparent pe 
perete cu bratari metalice. 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 
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Instalatia de canalizare se va executa din teava PVC de 50 mm diametru 
fixata aparent pe perete cu bratari metalice cu panta de scurgere spre 
coloana de canalizare. 
Instalatia existenta in camerele unde se monteaza pardoseala din parchet 
se anuleaza la nivelul coloanelor prin montare de capace pe teava de 
PVC de canalizare si de dopuri cu mufe rapide tip GEBO de ¾” pe 
coloana de apa. 

12. 3.4 Instalatie electrica interioara 
 
Intrucat structura blocului de locuinte este din beton armat se va executa 
instalatia de utilizare in varianta aparent pe perete. 
S-a prevazut la camerele cu pardoseala din gresie executia unui gol de 
trecere a cablului de alimentare executat prin forare prevazut cu tub de 
protectie din PVC, gol care va fi amplasat in dreptul Tabloului electric. 
Se va amplasa in camerele cu pardoseala din gresie un Tablou electric 
din plastic, prevazut cu 2 circuite, de iluminat si prize, separate de 2 
intrerupatoare automate modulare 1P+N de 10 si 16 A. 
In fiecare camera se va executa instalatie de iluminat formata din corp de 
iluminat (1 buc. dulie E 27) si un intrerupator pe tencuiala. 
In camerele cu pardoseala din gresie se va monta un circuit de prize 
format din 1 buc. priza pe tencuiala dubla iar in camerele cu pardoseala 
din parchet se va monta un circuit de prize format din 2 buc. prize pe 
tencuiala duble. 
Instalatia se va executa aparent in canal din plastic cu sectiunea 16x25 
mm prevazute cu doze de derivatie patrate unde se vor executa 
conexiunile conductoarelor. Se vor utiliza conductoare FY 1.5 mm2 la 
iluminat (2 conductoare) si FY 2.5 mm2 la prize (3 conductoare). 
Legaturile in doze se vor cositori si se vor izola cu banda izolatoare 
inainte de inchiderea capacelor dozelor. 
Circuitele de iluminat si prize se vor verifica in functionare inainte de 
receptia lucrarilor. 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

13. CAP. IV CONTROLUL, RECEPŢIA ŞI DECONTAREA LUCRARILOR 
 
Înainte de începerea lucrarilor, delegaţii beneficiarului şi ai firmei 
executante vor efectua masuratori pentru determinarea cantitaţilor de 
lucrari iar beneficiarul va efectua predarea amplasamentului catre 
executant printr-un Proces Verbal in care se vor menţiona şi lucrarile 
necesare a se efectua. 
Recepţia lucrarilor se face pe faze de execuţie (in funcţie de natura 
intervenţiilor, ce pot fi parţiale) la terminarea acestora, de catre o comisie 
formata din responsabilii beneficiarului şi reprezentantul prestatorului. 
Recepţia lucrarilor se finalizeaza cu semnarea Proceselor verbale de 
recepţie la terminarea lucrarilor, respectiv a Proceselor verbale finale 
(dupa trecerea perioadei de garanţie a lucrarilor). 
La receptia lucrarilor se vor respecta prevederile din normativele: 
- C 56-1985 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 
constructii 
- C 56 - 02 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de 
instalaţii 
Decontarea lucrarilor se va face lunar, astfel: pe baza proceselor verbale 
de recepţie, a documentelor de calitate a materialelor puse in opera, 
executantul va intocmi situaţiile de lucrari şi centralizatorul situaţiilor de 
lucrari şi va emite factura, care vor fi insuşite de catre beneficiar. Aceste 
documente sunt vizate in prealabil de responsabilii beneficiarului numiti 
de acesta cu atributii in verificarea cantitativa si calitativă a lucrărilor 
excutate. 
Cu ocazia controalelor, verificarilor şi recepţiilor, se vor urmari: volumul 
prestaţiilor şi calitatea execuţiei. Se va insista in mod deosebit asupra 
calitaţii lucrarilor executate. 
Daca contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor 
sau daca nu işi indeplineşte indatoririle privind dotarea cu utilaje, forţa de 
munca, persoana juridica achizitoare este indreptaţita sa-i fixeze 
contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal şi sa 
il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi 
va rezilia contractul. 
Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfaşurarea lucrarilor in 
conformitate cu prevederile contractului. Achizitorul este autorizat sa 
emita dispoziţiile pe care le considera necesare pentru executarea 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor contractantului. 
 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

14. CAP. V MASURI DE SECURITATE ŞI SANATATE A MUNCII ŞI DE 
PREVENIRE A INCENDIILOR 
Cei ce organizeaza şi conduc procesele de munca din partea 
executantului au obligaţia ca inainte de introducerea in lucru a 
personalului sa efectueze instructajul de securitate şi sanatate in munca 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 
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şi respectiv de paza şi stingerea incendiilor, in conformitate cu: 
- Legea nr. 319/2006 - Legea securitaţii şi sanataţii in munca, cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 
- Hotarare nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor - Legii sanataţii şi securitaţii in 
munca nr. 319/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
- Hotarare nr. 955/08.09.2010 pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitaţii si 
sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
1.425/2006. cu modificarile şi completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sanatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri 
pentru lucratori, in special de afecţiuni dorsolombare, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sanatate pentru locul de munca, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
- Alte acte normative in vigoare, referitoare la sanatate şi 
securitate in munca, respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor. 
Pe parcursul lucrarilor, muncitorii vor purta echipament de protectie 
adecvat, iar punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator, fiind 
interzis accesul in zona a persoanelor neautorizate. 
Dotarile necesare pentru alte masuri de protecţia muncii (truse sanitare, 
ochelari de protecţie, manuşi şi centuri de siguranţa etc.) precum şi 
pentru paza şi stingerea incendiilor cad in sarcina societaţii executante. 
Verificarea personalului şi consemnarea in fişele de instructaj este in 
sarcina executantului. Zilnic, inainte de inceperea lucrului, se vor avertiza 
muncitorii introduşi in lucru asupra problemelor deosebite pe care le ridica 
procesul de producţie. 
 Responsabilii locurilor de munca, cat şi cei ce organizeaza procesul de 
munca - din partea executantului - trebuie sa asigure acordarea corecta şi 
la timp a primului ajutor in caz de accidente. Astfel, se vor asigura truse 
sanitare de prim ajutor, mijloace de transport şi angajaţi instruiţi pentru 
acordarea primului ajutor in caz de accidentare. 
 
Molozul rezultat in urma desfacerilor va fi gestionat de catre executant 
prin colectare, depozitare si evacuare conform normelor de protectie a 
mediului existente in baza unui contract de prestari servicii cu o societate 
autorizata. 
 
Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele 
necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată 
din partea Autorității Contractante.  
Planificarea vizitei se va face la tel: 0234/324243 int. 273 sau 223. 
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Tehnic Investitii. 
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie 
să transmită cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru 
vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a 
participa la vizită.  
Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de 
transport în vederea efectuării vizitei. 
 

15. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de  36 de luni, începând 
de la data recepției la terminarea lucrărilor . 

(se completeaza de catre fiecare 
ofertant) 

 
  
         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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                FORMULARUL  10 
 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                            
 .........................................................................  
                  (denumirea/numele) 
  
 

 
DECLARATIE     

 
 
 

Subsemnata/ul .....................................................................……. reprezentant legal al 
................................................................... (denumire ofertant), declar pe proprie raspundere ca ne 
angajam ca pe parcursul indeplinirii contractului sa respectam obligatiile relevante din domeniile 
mediului, social si al relatiilor de munca care sunt in vigoare la nivelul Uniunii Europene, legislatia 
nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste 
domenii si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului. 

 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de 

obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca care sunt in vigoare la 
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si 
acordurile internationale în aceste domenii si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii 
contractului si am inclus in pretul de oferta costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 

 
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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F O R M U L AR U L  1 1  
OPERATORUL ECONOMIC 
 

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

 
 
 
 

 
DECLARATIE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE OFERTANT A CLAUZELOR 

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

 
 
 
 
Subsemnatul(a)...........................................................  in calitate de …………….………………                                                                                                                              

(reprezentant legal/împuternicit) 
al ofertant/terț susținător/ofertant asociat/subcontractant  
 
………………………………………………………………………….. 
 (denumirea/numele ofertantului  - ofertant/candidat/ofertant/asociat/subcontractant),  
 
la  procesul de achiziţie publica ce are ca obiect:   

Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc  
str. Libertatii nr. 1, mun. Onești, jud. Bacău 

COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 
organizat de MUNICIPIUL ONESTI, confirm ca acceptam clauzele contractuale  asa cum au fost 
acestea prevăzute in modelul de contract  parte componenta a documentatiei achizitiei. 
 

Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/ Modificările la Documentaţia de atribuire (inclusiv 
anexele acestora) (daca exista). 
 

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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F O R M U L AR U L  1 2  

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

 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
 
Către MUNICIPIUL ONEȘTI persoana juridica romana cu sediul în Onesti,  Bd. Oituz nr. 17, cod 
poștal 601032, jud. Bacău, România, Cod unic de inregistrare  4353250  
 
Denumirea Contractului:  

Lucrari de finisaje si instalatii interioare camere bloc  
str. Libertatii nr. 1, mun. Onești, jud. Bacău 

COD CPV : 45453000-7 – lucrari de reparatii generale si de renovare  
COD CPV : 45310000-3 – lucrari de instalatii electrice  
COD CPV : 45332000-3 – lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare 
 
1. Examinând    documentele achizitiei publice,    subsemnaţii,    reprezentanţi    ai    ofertantului 
........................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile   şi   cerinţele   cuprinse   în   documentaţia   mai   sus   menţionată,   să   prestam 
...........................................................................  (se va completa cu denumirea contractului) pentru 
suma de ............................................................................ lei (suma în litere şi în cifre fara TVA), la 
care se adaugă TVA în valoare de ............................. lei (suma în litere şi în cifre). 
 
 
2. Ne angajăm ca. în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare. începem executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere. 
 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  60 zile, (durata în litere şi 
cifre) respectiv până la data de........................................................      (ziua/luna-anul), ea va rămâne 
obligatorie pentru noi  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
 
4. Precizam ca nu depunem oferta alternativa 
 
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: 
|_| virament bancar 
|_|   reţineri succesive din facturile emise, în cuantum de |_| 10 %  pentru fiecare factură în parte 
|_|  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. 
 

Notă: În cazul în care prestatorul optează pentru  constituirea garanției de bună execuție prin societate de 
asigurări, acesta trebuie să facă dovada că societatea 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.  
|_|   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.  
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6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
7.Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 
primită. 
 
In calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...........................................................................-
  (denumirea/ numele operatorului economic) 
 
Data _________________ 
 
Ofertant .........(reprezentant legal/împuternicit) 
............................................................................ 
(denumirea Ofertantului -   in cazul unei Asocieri toţi membrii Asocierii) 
Nume si prenume 
........................................................... 
(semnătura si stampila) 


