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SEC IUNEA 1 

INSTRUC IUNI PENTRU OFERTAN I 
[Notă: nu va fi modificată de către Autoritatea Contractantă!] 

A. DISPOZI II GENERALE 

1. Scopul licita iei 
1.1. Autoritatea contractant , indicat  în Fişa de date a achizi iei (FDA1.1.), invit  

persoanele juridice interesate s  depun  oferte în scopul atribuirii contractului pentru 
executarea lucr rilor descrise în FDA1.2. şi în caietul de sarcini.  

1.2.  Num rul i tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de  achizi ie public  
de lucr ri sînt specificate în FDA1.3. 

1.3. Obiectul contractului de lucr ri şi codul CPV sînt specificate în FDA1.2. i 1.5. 
1.4. Obiectul indicat în IPO1.2. se consider  indivizibil, iar contractul se încheie pentru un 

obiectiv aparte. 

1.5. Detaliile privind volumele de lucr ri, caracteristicile tehnice şi alc tuirea elementelor 

constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.   

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizi ie  
2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizi ie public  de lucr ri sînt: 

a. libera  concuren ; 

b. selectarea ofertei celei mai avantajoase; 

c. eficien a utiliz rii fondurilor publice; 

d. transparen a; 

e. tratamentul egal; 

f. confiden ialitatea. 

3. Sursa de finan are 

3.1. Autorit ii contractante i-au fost aloca i bani publici, dup  cum este indicat în 
FDA1.7., pentru pl i conform contractului pentru care acest document de licita ie este 
emis. 

4. Legisla ia aplicabil  

4.1. Atribuirea contractului de achizi ie public  de lucr ri se realizeaz  în conformitate cu 
prevederile urm toarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova: 

a. Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizi iile publice;  

b. Regulamentul privind achizi iile publice de lucr ri. 

5. Cheltuielile de participare la licita ie 

5.1. Ofertantul suport  toate costurile legate de preg tirea şi înaintarea ofertei, iar 
autoritatea contractant  nu poart  nici o responsabilitate pentru aceste costuri, 
indiferent de desf şurarea sau rezultatul procedurii de licita ie. 
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6. Limba de comunicare în cadrul licita iei 
6.1. Oferta, documentele legate de licita ie şi toat  coresponden a dintre ofertant şi 

autoritatea contractant  vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi 
literatura de specialitate tip rit , care fac parte din ofert , pot fi în alt  limb , cu 
condi ia ca acestea s  fie înso ite de o traducere exact  a fragmentelor relevante în 
limba de stat, cu excep ia cazurilor în care acest lucru este permis în FDA1.12.   

7. Vizitarea  amplasamentului 

7.1. Autoritatea contractant  are obliga ia de a permite personalului sau agen ilor 
ofertantului s  viziteze amplasamentul lucr rii de construc ie. 

7.2. Ofertantului i se recomand  s  viziteze şi s  examineze amplasamentul lucr rii, 
inclusiv împrejurimile, şi s  ob in  toate informa iile care pot fi necesare în vederea 
elabor rii ofertei. În cadrul vizitei  ofertantul îşi asum  riscul producerii unui eventual 

accident care s-ar putea solda cu moartea sau r nirea fizic  a unei persoane şi/sau cu 
pierderea ori deteriorarea propriet ii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, 
pierderi sau daune ca rezultat al vizit rii amplasamentului lucr rii. 

8. Sec iunile Documentelor de licita ie 

8.1. Documentele de licita ie includ toate sec iunile indicate mai jos şi trebuie citite în 
conjunc ie cu orice modificare conform articolului IPO19. 

Sec iunea 1. Instruc iuni pentru ofertan i (IPO) 
Sec iunea 2. Fişa de date a achizi iei (FDA) 
Sec iunea 3. Formulare pentru depunerea ofertei 
Sec iunea 4. Caietul de sarcini.  
Sec iunea 5. Formular de contract. 

9. Clarificarea şi modificarea documentelor de licita ie 

9.1. Orice executant care a ob inut un exemplar al documentelor de licita ie are dreptul de a 
solicita în scris clarific ri despre elementele cuprinse în acestea, într-un termen util, 

astfel încît autoritatea contractant  s  respecte termenele prev zute la IPO9.2. 

9.2. Autoritatea contractant  are obliga ia de a r spunde, în mod clar, complet şi f r  
ambiguit i, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitat , într-o perioad  care nu 
trebuie s  dep şeasc , de regul , 3 zile lucr toare de la primirea unei astfel de solicit ri 
din partea operatorului economic. În cazul în care valoarea estimat  a contractului de 
achizi ii publice este egal  cu sau mai mare decît pragurile prev zute la art. 2 alin. (3) 
al legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizi iile publice, autoritatea contractant  va 
transmite r spunsurile nu mai tîrziu de 6 zile înainte de data-limit  stabilit  pentru 
depunerea ofertelor. 

9.3. Con inutul r spunsului privind clarific rile va fi transmis tuturor executan ilor care au 
ob inut un exemplar al documentelor de licita ie, f r  a fi dezv luit  identitatea celui 

care a solicitat clarific rile respective. 

9.4. Pîn  la termenul-limit  de depunere a ofertelor autoritatea contractant  poate modifica 
documentele de licita ie. Orice modificare, efectuat  în scris, va constitui parte 
component  a documentelor de licita ie şi va fi comunicat  imediat, în scris, tuturor 
participan ilor care au ob inut documentele de licita ie direct de la autoritatea 
contractant  dup  aprobarea Agen iei Achizi ii Publice. În acest caz, autoritatea 
contractant  va prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru a permite poten ialilor 
ofertan i s  efectueze modific rile necesare. 
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10. Practicile de corupere şi alte practici interzise 

10.1. Guvernul solicit  ca autorit ile contractante şi participan ii la licita iile publice s  
respecte cele mai înalte standarde ale eticii de conduit  în desf şurarea şi 
implementarea proceselor de achizi ii, precum şi în executarea contractelor finan ate 
din banii publici.  

10.2. În conformitate cu prevederile punctului IPO10.1, în cazul în care Agen ia Achizi ii 
Publice sau autoritatea contractant  va depista c  ofertantul a fost implicat în practicile 
descrise în punctul IPO10.3 în cadrul procesului de concuren  pentru contractul de 
achizi ie public  sau pe parcursul execut rii contractului, aceasta:  

a. va exclude ofertantul din procedura respectiv  de achizi ie prin includerea lui 
în Lista de interdic ie; sau  

b. va întreprinde orice alte m suri prev zute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 03 

iulie 2015 privind achizi iile publice. 

10.3. În vederea aplic rii prevederilor acestui punct, nu se permit urm toarele ac iuni 
în cadrul procedurilor de achizi ie şi execut rii contractului: 

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu func ie de r spundere, personal 
sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oric rui alt lucru de valoare, 

pentru a influen a ac iunile unei alte p r i;  

b. orice ac iune sau omisiune, inclusiv interpretare eronat , care, conştient sau din 
neglijen , induce în eroare sau tinde s  induc  în eroare o parte pentru ob inerea 
unui beneficiu financiar sau de alt  natur  ori pentru a evita o obliga ie;  

c. în elegerea interzis  de lege, între dou  sau mai multe p r i, realizat  în scopul 
coordon rii comportamentului lor la procedurile de achizi ii publice; 

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oric rei p r i sau a propriet ii 
acestei p r i, pentru a influen a în mod necorespunz tor ac iunile acesteia; 

e. distrugerea inten ionat , falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de 
eviden  ale investig rii, sau darea unor informa ii false anchetatorilor, pentru a 

împiedica esen ial o anchet  condus  de c tre organele de resort în vederea 
identific rii unor practici descrise mai sus; precum şi amenin area, h r uirea sau 
intimidarea oric rei p r i pentru a o împiedica s  divulge informa ia cu privire la 

chestiuni relevante anchetei sau s  exercite ancheta. 

10.4. Personalul autorit ii contractante va avea obliga ii egale cu privire la excluderea 
practicilor de constrîngere pentru ob inerea beneficiilor personale în leg tur  cu 
desf şurarea achizi iilor publice. 

B. CALIFICAREA OFERTAN ILOR 

11. Criterii generale 

11.1. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achizi ii 
publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorit ile 
competente stabilite de autoritatea contractant  în cadrul procedurilor de 
achizi ie public . În dependen  de specificul achizi iei i procedura aleas , 
autoritatea contractanta are obliga ia de a stabili pentru fiecare procedur  în parte 
criteriile de calificare cît i documentele suport necesare a fi prezentate de c tre 
operatorii economici.  

11.2. Autoritatea contractant  va aplica criterii i cerin e de calificare numai 
referitoare la: 
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a) situa ia personal  a ofertantului sau ofertantului;  

b) capacitatea de exercitare a activit ii profesionale;  

c) situa ia economic  şi financiar ;  

d) capacitatea tehnic  şi/sau profesional ;  

e) standarde de asigurare a calit ii;  

f) standarde de protec ie a mediului. 

11.3. Fiecare ofertant trebuie s  fac  dovada c  îndeplineşte cerin ele  de calificare. 
Ofertan ii care nu îndeplinesc cerin ele de calificare vor fi descalifica i. 

12. Situa ia personal  a ofertantului i eligibilitatea 

12.1. Orice antreprenor, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura 

de atribuire a contractului de achizi ie public  de lucr ri. 

12.2. Persoana fizic  sau juridic  care a participat la întocmirea documenta iei de 
atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant 
asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea 
documenta iei de atribuire nu este de natur  s  distorsioneze concuren a. 
Persoana fizic  sau juridic  care particip  direct în procesul de verificare şi 
evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau 

subcontractant, sub sanc iunea excluderii din procedura de atribuire. 

12.3. Mai multe persoane juridice au dreptul s  se asocieze în scopul depunerii unei 
oferte comune. Asocierea trebuie prezentat  în form  scris . 

12.4. Filialele agen ilor economici, cu personalitate juridic  şi înregistrate în 
conformitate cu prevederile IPO13, au dreptul de a participa la procedura de 

atribuire a contractului de achizi ie public  de lucr ri în nume propriu şi, în acest 
scop, trebuie s  prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, 
capacitatea tehnic  şi capacitatea economico-financiar , proprii filialei. 

12.5. Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a 
contractului de achizi ie public  de lucr ri şi de a încheia contractul respectiv 
numai în numele societ ii-mam , prin împuternicire. În acest caz documentele 

prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnic  şi 
capacitatea economico-financiar , trebuie s  fie cele ale societ ii-mam . 

12.6. Autoritatea contractant  va exclude de la procedura pentru atribuire a 
contractului de achizi ie public  de lucr ri orice ofertant despre care are 
cuno tin  c , în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hot rîrea definitiv  a unei 
instan e judec tore ti, pentru participare la activit i ale unei organiza ii sau 
grup ri criminale, pentru corup ie, pentru fraud  sau pentru sp lare de bani. 

12.7. Autoritatea contractant  va exclude de la procedura pentru atribuire a 
contractului de achizi ie public  de lucr ri, şi respectiv nu este eligibil, orice 
ofertant care se afl  în oricare dintre urm toarele situa ii: 

a) se afl  în proces de insolvabilitate ca urmare a hot rîrii judec tore ti; 

b) nu şi-a îndeplinit obliga iile de plat  a impozitelor, taxelor şi contribu iilor de 
asigur ri sociale c tre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ara în 
care este stabilit; 
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c) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hot rîrea definitiv  a unei instan e 
judec toreşti, pentru o fapt  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greşeli în materie profesional ; 

d) prezint  informa ii false sau nu prezint  informa iile solicitate de c tre autoritatea 
contractant , în scopul demonstr rii îndeplinirii criteriilor de calificare şi selec ie; 

e) este inclus în Lista de interdic ie a operatorilor economici. 

13. Capacitatea de exercitare a activit ii profesionale 

13.1. Ofertantul va prezenta dovada din care s  rezulte o form  de înregistrare ca 
persoan  juridic , precum şi dovada privind posesia licen elor pentru activitate şi 
apartenen  la organiza ii obşteşti profesionale, în conformitate cu prevederile 
din ara în care ofertantul este stabilit.  

14. Capacitatea economico-financiar  

14.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiar  pentru a se 
califica conform cerin elor de îndeplinire a contractului: 

a) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egal  sau mai mare 
decît suma stabilit  în FDA3; 

b) lichiditate general  (active circulante/datorii curente) conform FDA3; 

c) disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, de resurse creditare de la o 

banc  sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucr rile, reie ind din 
graficul de execu ie, conform FDA3. 

14.2. Ofertantul va prezenta informa ii/documentele privind capacitatea economico-

financiar : 

a) informa iilor cu privire la obliga iile contractuale fa  de al i beneficiari    conform 
FDA3. 

b) raportul finaciar din anul precedent, avizat şi înregistrat de organele competente, 
şi/sau rapoartele anuale, scrisorile de bonitate din partea b ncilor, precum şi orice 
alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea 
economico-financiar .    

15. Capacitatea tehnic  i /sau profesional  i criterii de experien  

15.1. Ofertantul va prezenta documente care demonstreaz  capacitatea tehnic  i/sau 
profesional  pentru executarea viitorului contract: 

a) o list  a lucr rilor similare executate în ultimii 5 ani, înso it  de certific ri 
(recomand ri) de bun  execu ie pentru cele mai importante lucr ri. Respectivele 

certific ri indic  beneficiarii, indiferent dac  aceştia sunt autorit i contractante 
sau clien i priva i, valoarea, perioada şi locul execu iei lucr rilor şi precizeaz  
dac  au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi 
dac  au fost duse la bun sfîrşit;  

b) informa ii privind de inerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul 
stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încerc ri beton şi a altor 
materiale şi elemente de construc ie care necesit  încerc ri, incluse în ofert ;  

c) informa ii referitoare la studiile, preg tirea profesional  şi calificarea personalului 
de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execu ia lucr rilor, 
inclusiv  a dirigintelui de şantier, atestat conform legisla iei în vigoare (confirmat 
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prin certificat de atestare profesional ) şi cu o  experien  similar  în domeniul 
lucr rii ce urmeaz  s  fie executat ;  

d) o declara ie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;  

e) dac  este cazul, informa ii privind m surile de protec ie a mediului pe care 
operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucr ri;  

f) o declara ie referitoare la utilajele, instala iile, echipamentele tehnice de care 

poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunz toare a 
contractului de lucr ri;  

g) informa ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, 
inten ia s  o subcontracteze conform. În cazul în care subcontractan ii vor avea o 
pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta i formularul 
F3.8; 

h) avizul pozitiv al Inspec iei de Stat în Construc ii; 

i) manualul calit ii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calit ii. 

16. Criterii de experien  în cazul achizi iei de lucr ri  
16.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experien  pentru a se califica 

cerin elor de îndeplinire a contractului: 

a) executarea în ultimii 5 ani cel pu in a unui contract cu o valoare nu mai mic  de 
75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de 

antrepriz  sau subantrepriz , precum şi prin procesul-verbal de recep ie la  
terminarea lucr rilor;  

sau  

b) valoarea cumulat  a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate s  fie 

egal  sau mai mare decît valoarea viitorului contract.  

17. Standarde de asigurare a calit ii i de protec ie a mediului 
17.1. Ofertantul va prezenta documente care se atest  faptul c  operatorul economic 

respect  anumite standarde de asigurare a calit ii i de protec ie a mediului.   

18. Calificarea ofertan ilor în cazul asocierii 
18.1. În cazul unei asocieri, cerin ele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de 

calificare i selec ie referitoare la capacitatea de exercitare a activit ii 
profesionale i cele referitoare la situa ia personal  trebuie îndeplinite de c tre 
fiecare asociat. Criteriile referitoare la situa ia economic  i financiar  i cele 
referitoare la capacitatea tehnic  i profesional  pot fi îndeplinite prin cumul 
propor ional sarcinilor ce revin fiec rui asociat.  

18.2. În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra 
de afaceri medie anual  luat  în considerare va fi valoarea general , rezultat  
prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunz toare fiec rui membru 

al asocierii.  

18.3. În ceea ce prive te experien a similar , pentru a se califica conform cerin elor 
stabilite, unul din asocia i urmeaz  s  întruneasc  cerin a dat , iar ceilal i asocia i 
propor ional sarcinilor ce revin fiec rui asociat. Pentru calificarea operatorilor 

economici asocia i, partenerul responsabil (liderul asocia ilor) urmeaz  s  
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întruneasc  cel pu in 40 % din cerin ele de calificare privind cifra medie de 
afaceri i experien a similar . 

18.4. Liderul asocia iei va executa cel pu in 40% din valoarea viitorului contract de 

achizi ii publice de lucr ri. 

C. ELABORAREA OFERTEI 

19. Documentele ce constituie oferta 

19.1. Oferta va cuprinde urm toarele formulare: 

a) Formularul ofertei (F3.3); 

b) Garan ia pentru  ofert  (F3.4) în original; 

c) Oferta tehnic  conform Caietului de sarcini; 

d) Împuternicirea (F3.2); 

e) Scrisoarea de înaintare (F3.1) 

f) Orice alt document cerut în FDA3. 

19.2. Toate documentele men ionate în IPO19.1 vor fi completate f r  nici o 
modificare sau abatere de la original, spa iile goale fiind completate cu 
informa ia solicitat . Completarea defectuoas  a formularelor poate atrage 
respingerea ofertei ca fiind necorespunz toare. 

19.3. Oferta elaborat  de ofertant trebuie s  cuprind : 

a) Oferta tehnic  - ofertantul va elabora oferta tehnic , astfel încît aceasta s  respecte  în 
totalitate cerin ele de calificare, precum şi cerin ele prev zute în caietul de sarcini. 

b) Oferta  financiar  - ofertantul va elabora oferta financiar , astfel încît aceasta s  
furnizeze  toate informa iile solicitate cu privire la pre uri, tarife, precum şi la alte condi ii 
financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizi ie public  de lucr ri. Oferta 
financiar  va fi înso it  de devizul-ofert , elaborat în conformitate cu normativele în domeniu. 

20. Oferte alternative 

20.1. Ofertantul are dreptul de a depune, în plus fa  de oferta de baz , şi alte oferte, 
denumite oferte alternative, dac  astfel este prev zut în FDA4.1. Ofertele 

alternative se pot abate într-o anumit  m sur  de la  cerin ele prev zute în caietul 
de sarcini pentru oferta de baz . 

20.2. Ofertantul care inten ioneaz  s  depun  oferta alternativ  are obliga ia de  a 
depune şi oferta de baz . Oferta alternativ  trebuie s  respecte, din punct de 

vedere al solu iilor şi exigen elor de calitate, cerin ele minime prev zute în 
caietul de sarcini. 

20.3. Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai dup  
consultare cu proiectantul lucr rii, care îşi va  exprima, în scris, punctul s u de 
vedere referitor la  fiecare ofert  alternativ . În cazul accept rii ofertei 
alternative responsabilitatea adapt rii proiectului la caracteristicile ofertei 
alternative revine proiectantului ini ial. 

20.4. Ofertele alternative care nu respect  prevederile IPO20.2. nu vor fi luate în 
considerare. 
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21. Perioada de valabilitate a ofertei 

21.1. Ofertantul are obliga ia de a men ine oferta valabil  pe o perioada indicat  în 
FDA4.8. de la data deschiderii licita iei.  

21.2. Orice ofert  valabil  pentru o perioad  mai mic  decît cea prev zut  în prezentul 
punct va fi respins  de grupul de lucru, ca fiind necorespunz toare.  

21.3. Autoritatea contractant  are dreptul de a solicita ofertan ilor, în circumstan e 
excep ionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea 

acestei perioade cu cel mult 60 de zile. 

21.4. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a 
garan iei pentru ofert  va fi prelungit  în mod corespunz tor.  

21.5. Ofertantul are obliga ia de a comunica autorit ii contractante dac  este sau nu 
este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. 

21.6. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei 

nu va pierde garan ia pentru ofert . 

22. Perioada de executare 

22.1. Autoritatea contractant  stabileşte perioada maxim  de executare a lucr rilor 
pentru obiectul indicat în FDA1.2, reieşind din procesul de executare, în 
conformitate cu normativele în construc ii. 

22.2. Perioada maxim  de executare a lucr rilor este indicat  în FDA4.5. 

23. Perioada de garan ie 

23.1.  Perioada minim  de garan ie asupra lucr rilor men ionate în FDA1.2 este 

indicat  în FDA3. 

23.2. Ofertele care con in o perioad  de garan ie mai mic  decît perioada minim   de 
garan ie prev zut  FDA3 se resping de c tre grupul de lucru. 

23.3. În cazul în care este ofertat  o perioad  de garan ie mai mare decît perioada 
maxim   de garan ie prev zut  în FDA3, aceasta va  acumula punctajul acordat 

pentru perioada maxim  de garan ie.    

24. Oferta tehnic  

24.1. Ofertantul are obliga ia de a face dovada conformit ii propunerii de executare a 
lucr rii cu cerin ele prev zute în caietul de sarcini.. În acest scop oferta tehnic  
va con ine: 

a) graficul de executare a lucr rii; 

b) documenta ia de deviz (formularele 3, 5, 7 conform CPL.01.01-2012) conform 

Caietului de sarcini. 

25. Oferta financiar  

25.1. Ofertantul trebuie s  prezinte formularul F3.3 din Sec iunea 3 care reprezint  
elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care exist  discrepan  între 
formularul F3.3 i formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconform . 

26. Garan ia pentru ofert  

26.1. Ofertantul trebuie s  constituie garan ia pentru ofert .  Cuantumul garan iei 
pentru ofert  este prev zut în FDA 4.3. Perioada de valabilitate a garan iei 
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pentru ofert  trebuie s  fie egal  cu perioada de valabilitate a ofertei (FDA 4.8), 

în caz contrar oferta se va respinge. 

26.2. Garan ia pentru ofert  se exprim  în lei şi poate fi constituit  în formele 
prev zute în FDA 4.2.  

26.3. Ofertele care nu sînt înso ite de dovada constituirii garan iei pentru ofert  sau 
garan ia pentru ofert  este perfectat  cu abateri de la formularul F3.4, vor fi 

respinse. 

26.4. Autoritatea contractant  are dreptul de a vira garan ia pentru ofert  în bugetul 
propriu, ofertantul pierzînd suma constituit , atunci cînd acesta din urm  se afl  
în oricare dintre urm toarele situa ii: 

a) îşi retrage sau modific  oferta în perioada de valabilitate a  acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilit  cîştig toare nu constituie garan ia de bun  executare în 
perioada de valabilitate a ofertei, în care urmeaz  s  se semneze contractul; 

c) oferta sa fiind stabilit  cîştig toare, ofertantul refuz  s  semneze contractul de 
achizi ie public  în perioada de valabilitate a ofertei; 

d) nu se execut  vreo condi ie, specificat  în documentele de licita ie înainte de 
semnarea contractului de achizi ie public  de lucr ri. 

26.5. Garan ia pentru ofert , constituit  de ofertantul a c rui ofert  a fost stabilit  ca 
fiind cîştig toare, se returneaz  de c tre autoritatea contractant  în cel mult 3 zile 
lucr toare de la data semn rii contractului de achizi ie public  şi constituirii 
garan iei de bun  executare. 

26.6. Garan ia pentru ofert , constituit  de ofertan ii ale c ror oferte nu au fost stabilite 
ca fiind cîştig toare, se returneaz  de c tre autoritatea contractant  imediat dup  
semnarea contractului. 

27. Valuta ofertei 

27.1. Pre urile pentru bunurile şi serviciile solicitate vor fi indicate în lei 
moldoveneşti, cu excep ia cazurilor în care FDA 4.9. prevede altfel.  

28. Formatul şi semnarea ofertei 
28.1. Ofertantul va preg ti originalul documentelor ce cuprind oferta, dup  cum este 

descris în punctul IPO19. 

28.2. Oferta va fi tip rit  sau scris  cu cerneal  care nu poate fi ştears  şi va fi semnat  
de c tre persoana autorizat  s  semneze în numele ofertantului. Numele şi 
func ia fiec rei persoane ce semneaz  scrisoarea de delegare/împuternicire se va 

tip ri sub semn tura respectiv . Toate paginile ofertei, cu excep ia condi iilor 
generale care r mîn neschimbate, vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate 
cu ini iale de c tre persoana ce semneaz  oferta cu ata area a borderoului 
documentelor con inute în ofert . 

28.3. Orice înscrieri suplimentare, şters turi sau suprascrieri vor fi valabile doar dac  
sînt semnate sau parafate de c tre persoana autorizat  s  semneze oferta. 

D. DEPUNEREA I DESCHIDEREA OFERTELOR 

29. Data limit  şi modalit i pentru depunerea ofertei 
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29.1. Ofertantul trebuie s  ia toate m surile, astfel încît oferta sa s  fie primit  şi 
înregistrat  de c tre autoritatea contractant   pîn  la data limit  pentru depunerea  
ofertelor. 

29.2. Adresa la care se depune oferta i data limit  pentru depunerea ofertei este 
indicat  în FDA5.2. 

29.3. Ofertele pot fi transmise prin poşt  sau depuse direct de c tre ofertant la adresa 
indicat  în invita ia de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/ 
transmitere ofertantul îşi asum  riscurile transmiterii ofertei, inclusiv for a 
major . 

29.4. Autoritatea contractant  are dreptul de a extinde data limit  pentru depunerea 
ofertei, caz în care acesta va comunica noua dat  limit , în scris, cu cel pu in 3 
zile înainte de data limit  stabilit  ini ial, tuturor executan ilor care au ob inut un 
exemplar al documenta iei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. În 
cazul în care valoarea estimat  a contractului de achizi ii publice este egal  cu 
sau mai mare decît pragurile prev zute la art. 2 alin. (3) al legii nr. 131 din 

03.07.2015 privind achizi iile publice, autoritatea contractant  va extinde data 
limit  pentru depunerea ofertei cu cel pu in 6 zile înainte de data-limit  stabilit  
pentru depunerea ofertelor. 

30. Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor 

30.1. Ofertan ii pot s  depun  ofertele prin intermediul serviciilor poştale sau personal. 
Ofertan ii vor depune separat oferta financiar  i oferta tehnic , incluisv dac  se 
permite conform prevederilor FDA4.1. ofertele alternative, în plicuri sigilate, 

marcîndu-le în mod corespunz tor. Plicurile cu oferta financiar , tehnic  i dup  
caz alternativ  vor fi plasate într-un singur plic sigilat.   

30.2. Plicul va con ine: 

a) numele şi adresa ofertantului; 

b) adresa  autorit ii contractante în conformitate cu punctul FDA5.2.; 

c) num rul licita iei, conform punctului FDA1.3., şi orice semne adi ionale de 
identificare, dac  este specificat în FDA5.1.;  

d) o avertizare s  nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii ofertelor, în 
conformitate cu punctul FDA5.3. 

30.3. Dac  plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerin elor de mai sus, 
autoritatea contractant  nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor 
incorect  sau deschiderea înainte de termen a ofertei. 

31. Modificarea şi retragerea ofertei 
31.1. Orice ofertant are dreptul s  modifice sau s  retrag  oferta numai înainte de data 

limit  stabilit  pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scris  în acest 
sens. 

31.2. În cazul în care ofertantul doreşte s  opereze modific ri  în oferta deja depus , 
acesta are obliga ia de a asigura primirea şi înregistrarea modific rilor respective 
de c tre autoritatea contractant  pîn  la data limit  pentru depunerea ofertelor. 

31.3. Pentru a fi considerate parte a ofertei modific rile trebuie prezentate în 
conformitate cu prevederile IPO29-30, cu amendamentul c  pe plicul exterior se 
va marca, în mod obligatoriu, inscrip ia „MODIFIC RI”. 
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31.4. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta dup  expirarea 
datei limit  stabilite pentru depunerea ofertelor în conformitate cu FDA5.3., sub 

sanc iunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de 
achizi ie public  şi a pierderii garan iei pentru ofert . 

32. Oferte întârziate 

32.1. Oferta care este depus /transmis  la o alt  adres  decât cea stabilit  în anun ul de 
participare i în FDA5.2. ori care este primit  de c tre autoritatea contractant  
dup  expirarea datei limit  pentru depunere se returneaz  nedeschis . 

33. Oferta comun  

33.1. Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o  ofert  comun , 
fiind  obligate s  prezinte asocierea în form  scris . 

33.2. Fiecare dintre aceştia îşi asum  obliga ia pentru oferta comun  şi r spunde pentru orice 
consecin e ale viitorului contract de achizi ie public . Informa ia privind asocierea se 

prezint  completînd formularul F3.16 din sec iunea 3 . 

33.3. Autoritatea contractant  poate solicita ca asocierea s  îmbrace o form  de organizare 
juridic  înainte de semnarea contractului de achizi ie conform FDA7.4.  Asocia ii vor 
desemna din rândul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achizi ie public , 
îi reprezint  în raporturile cu autoritatea contractant , în calitate de lider de asocia ie. 

34. Interdic ia de a depune mai multe oferte 

34.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decît o singur  oferta de baz . Ofertan ii asocia i 
nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîng  oferta comun . 

34.2. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractan i în cadrul uneia sau mai multor 
oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere. 

34.3. Orice ofert  pentru care  se constat  nerespectarea prevederilor IPO34.1. sau IPO34.2. 

va fi respins . 

35. Deschiderea ofertelor 

35.1. Deschiderea ofertelor se va face de c tre grupul de lucru al autorit ii contractante la 
data şi în locul  indicate în invita ia de participare i FDA5.3 sau la timpul specificat ca 

dat -limit  a termenului prelungit, indiferent de num rul de ofertan i, în conformitate 
cu procedurile stabilite în documenta ia de atribuire. Orice ofertant are dreptul de a fi 

prezent, prin reprezentan ii s i, la deschiderea ofertelor. 

35.2. Nici o ofert  nu poate fi respins  la deschidere, cu excep ia ofertelor care se returneaz  
nedeschise, conform prevederilor IPO32. 

35.3. Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor care urmeaz  s  
fie semnat atît de c tre membrii grupului, cît şi de c tre reprezentan ii ofertan ilor care 
sînt prezen i la deschiderea ofertelor, în cazul în care ace tea vor solicita aceasta. 

35.4. Fiecare membru al grupului de lucru şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal 

de deschidere  a ofertelor au dreptul de a primi o copie de pe acesta. 

E. EVALUAREA  I COMPARAREA OFERTELOR 

36. Confiden ialitate 

36.1. Autoritatea contractant  are obliga ia de a p stra confiden ialitatea asupra con inutului 
ofertei, precum şi asupra oric rei informa ii privind ofertantul, a c rei dezv luire ar 
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putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectual  sau secretele 
comerciale. 

36.2. Membrii grupului de lucru nu au dreptul de a dezv lui ofertan ilor sau altor persoane 

neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achizi ie public  
informa ii legate de propria activitate pîn  cînd nu a fost comunicat rezultatul aplic rii 
procedurii respective. 

37. Examinarea documentelor care înso esc oferta 

37.1. Fiecare ofertant trebuie s  îndeplineasc  condi iile referitoare la eligibilitate şi 
înregistrare, precum şi cerin ele minime de calificare indicate în FDA3. 

37.2. Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerin ele minime corespunz toare 
criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat i este admis la etapa de 
evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare a ofertelor  aplicat pentru 

adjudecarea contractului indicat în FDA7.1. 

38. Examinarea ofertelor 

38.1. Ofertele vor fi examinate de c tre  grupul de lucru creat de autoritatea contractant . 

38.2. Grupul de lucru are obliga ia de a stabili care sînt clarific rile necesare pentru 
evaluarea fiec rei oferte, precum şi perioada acordat  pentru transmiterea clarific rilor. 

38.3. În cazul unei oferte care are un pre  aparent neobi nuit de sc zut în raport cu pre ul 
estimat al achizi iei, autoritatea contractant  are obliga ia de a efectua controlul 
calcul rii elementelor pre ului i respectarea de c tre ofertant a cerin elor tehnice 
indicate în caietul de sarcini i de a solicita în scris i înainte de a lua o decizie de 
respingere a acelei oferte, detalii i precizari pe care le consider  relevante cu privire la 
ofert , precum i de a verifica r spunsurile care justific  pre ul respectiv. 

38.4. Grupul de lucru va respinge o ofert  în oricare dintre urm toarele cazuri: 

a) oferta nu respect  cerin ele prev zute în prezenta  documenta ie standard pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertelor; 

b) ofertantul nu transmite în perioada precizat  de c tre grupul de lucru clarific rile 
solicitate; 

c) ofertantul modific , prin clarific rile pe care le prezint , con inutul ofertei tehnice 
şi/sau al ofertei financiare, cu excep ia situa iei în care modificarea este determinat  de 
corectarea erorilor aritmetice; 

d) explica iile solicitate conform IPO38.3. nu sînt concludente şi/sau nu sînt sus inute de 
documentele justificative cerute de grupul de lucru. 

38.5. Dac  oferta, inclusiv formularele care o înso esc, nu corespunde cerin elor prestabilite 
în invita ia de participare sau aceasta nu este completat , semnat  i tampilat  în 
modul corespunz tor, ea va fi respins  de c tre autoritatea contractant , i nu poate fi 
rectificat  cu scopul de a corespunde cerin elor, prin corectarea sau extragerea 
devierilor sau rezervelor necorespunz toare, excep ie constituind doar corectarea 

gre elilor aritmetice. 

39. Corectarea erorilor 

39.1. Singura modificare a con inutului ofertei financiare care este permis  în ofert , f r  a 
atrage implica iile de la lit. c) IPO 38.4., este corectarea eventualelor erori aritmetice. 

39.2. Erorile aritmetice se corecteaz  dup  cum urmeaz : dac  exist  o discrepan  între 
pre ul pentru o unitate de m sur  şi pre ul total (care este ob inut prin multiplicarea 
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pre ului cu cantitatea total ), se va lua în considerare pre ul  pe unitate, iar pre ul total 
va fi corectat în mod corespunz tor; 

39.3. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul 

ofertantului. Dac  ofertantul nu accept  corectarea acestor erori, oferta sa va fi 
considerat  necorespunz toare şi, în consecin , va fi respins  de c tre grupul de lucru. 

40. Evaluarea ofertelor 

40.1. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evalu ri, stabilirea ofertei cîştig toare se 
realizeaz  de c tre  grupul de lucru, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de 
valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de 

achizi ie public . 

40.2. În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public  se face în baza criteriului 
„cel mai mic pre ”, evaluarea ofertelor se realizeaz  prin compararea pre urilor fiec rei 
oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescînd  a pre urilor respective, şi a  
clasamentului în baza c ruia, se stabileşte oferta cîştig toare. 

40.3. În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public  de lucr ri se face în baza 
criteriului „oferta cea mai avantajoas  economic”, evaluarea ofertelor se realizeaz  
prin acordarea pentru fiecare ofert  a unui punctaj. Factorii de evaluarea în cazul 
aplic rii criteriului de evaluare „oferta cea mai avantajoas  economic”  i ponderea 
fiec rui factor sînt indica i în FDA6.3. 

40.4. Autoritatea contractant  trebuie s  întocmeasc , în ordinea descrescînd  a punctajului 
acordat, clasamentul în baza c ruia se stabileşte oferta cîştig toare. Punctajul se înscrie 
într-un tabel al punctelor de calitate.                              

40.5. Pre urile care se compar , în scopul întocmirii clasamentului, sînt pre urile totale 
ofertate pentru executarea lucr rii, exclusiv TVA. 

40.6. În cazul în care pre urile ofertate sînt egale, autoritatea contractant  va atribui 
contractul de achizi ie public  de lucr ri ofertantului care a oferit pre ul cel mai sc zut 
şi are criteriile minime de calificare mai superioare. 

F. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZI IE PUBLIC  

41. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucr ri  
41.1.  Criteriul în baza c ruia se atribuie contractul de achizi ie public  de lucr ri  nu poate fi 

schimbat pe toat  durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. 

41.2. Criteriul men ionat în IPO 41.1. este specificat în FDA7.1. 

42. Comunicarea privind rezultatul aplic rii procedurii 
42.1. Autoritatea contractant  va comunica tuturor ofertan ilor rezultatul aplic rii procedurii 

în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru a stabilit oferta cîştig toare. 

42.2. În cazul ofertan ilor a c ror ofert  nu a fost declarat  cîştig toare comunicarea va 

preciza: 

a) fiec rui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere 

a ofertei sale; 

b) pentru fiecare ofert  respins  – motivele concrete care au stat la baza deciziei de 

respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul c rora oferta a fost considerat  
inacceptabil  şi/sau neconform , îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns 
cerin elor de func ionare şi performan  prev zute în caietul de sarcini. 
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42.3. Autoritatea contractant  are dreptul de a nu furniza anumite informa ii referitoare la 

atribuirea contractului de achizi ie public  care ar putea fi cuprinse în ansamblul 
informa iilor pe care autoritatea contractant  trebuie s  le furnizeze în acord cu 
prevederile IPO 42.2., şi anume, în situa ia în care aceast  furnizare: 

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrar  interesului 
public; sau 

b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertan ilor, inclusiv cele ale ofertantului a 
c rui ofert  a fost declarat  cîştig toare; sau 

c) ar prejudicia concuren a loial  între ofertan i. 

42.4. În cazul ofertantului cîştig tor comunicarea va preciza faptul c  oferta sa a fost 
declarat  cîştig toare şi c  acesta este invitat în vederea încheierii contractului. 

 

43. Anularea aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie 
public  

43.1. Autoritatea contractant  va anula procedura de atribuire a contractului de achizi ie 
public  numai dac  ia aceast  decizie înainte de data transmiterii comunic rii privind 
rezultatul aplic rii procedurii respective şi numai în urm toarele circumstan e:  

a) nu exist  cel pu in trei ofertan i, care au întrunit condi iile de calificare stabilite 
prev zute la IPO12-18; 

b) valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mic  cu cel pu in 15% decît valoarea 
estimat  a lucr rilor, calculat  conform prevederilor legii privind achizi iile publice 
nr. 131 din 03.07.2015; 

c) au fost prezentate numai oferte necorespunz toare, respectiv oferte care: 

- sînt depuse dup  data-limit  de prezentare a ofertelor; 

- nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerin ele stabilite; 

- con in, în propunerea financiar , pre uri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul 
liberei concuren e şi care nu pot fi justificate temeinic; 

- con in propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod 
evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractant ;  

- au o valoare ce dep şesc pragul prev zut de lege pentru procedura de achizi ie 
public  desf şurat ; 

d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hot rîrea definitiv  a 
instan ei judec toreşti; 

e) ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza 
modului neuniform de abordare a solu iilor tehnice şi/sau financiare;  

f) existen a unor abateri grave de la prevederile legislative afecteaz  procedura de 
atribuire sau face imposibil  încheierea contractului. Prin abateri grave de la 

prevederile legislative se în elege faptul c : 

- nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparen a şi comunicarea, 
reglementate de prezenta lege; sau  
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- pe parcursul analizei, evalu rii şi/sau finaliz rii procedurii de atribuire, se constat  
erori sau omisiuni, iar autoritatea contractant  se afl  în imposibilitatea de a 
adopta m suri corective f r  ca acestea s  conduc  la înc lcarea principiilor de 
reglementare a rela iilor privind achizi iile publice; 

g) ofertan ii clasa i pe locul unu i doi refuz  încheierea contractului 

43.2. Decizia de anulare nu creeaz  vre-o obliga ie a autorit ii contractante fa  de ofertan i, 
cu excep ia return rii garan iei pentru ofert . 

43.3. În cazul în care anuleaz  aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie 
public , autoritatea contractant  are obliga ia de a comunica în scris tuturor 
participan ilor la procedura de achizi ie public , în cel mult 3 zile de la data anul rii 

procedurii, atît încetarea obliga iilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de 

oferte, cît şi motivul anul rii. 

 

44. Încheierea contractului de achizi ie public  de lucr ri 
44.1. Autoritatea contractant  are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public  cu 

ofertantul a c rui ofert  a fost stabilit  ca fiind cîştig toare de c tre grupul de lucru. 
Pre ul global prev zut în oferta care a fost stabilit  ca fiind cîştig toare este ferm, 
ofertantul neavînd posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui ca parte 

integrant  a contractului de achizi ie public . 

44.2. Pre ul ofertei este pre ul contractual care va fi pl tit integral operatorului economic în 
cazul respect rii pe deplin a condi iilor contractuale. 

44.3. Autoritatea contractant  va accepta actualizarea pre ului contractului, conform 
Regulamentului privind ajustarea periodic  a valorii contractelor de achizi ii publice cu 
executare continu , încheiate pe un termen mai mare de un an.  

44.4. Autoritatea contractant  are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public  în 
perioada de valabilitate a ofertelor.  

44.5. În cazul în care autoritatea contractant  nu ajunge s  încheie contractul cu ofertantul a 
c rui ofert  a fost stabilit  ca fiind cîştig toare, aceasta are dreptul: 

a) de a invita ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii 
contractului; sau 

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public  de 
lucr ri. 

44.6. Ofertantul invitat de c tre autoritatea contractant   s  încheie contractul de achizi ie 

public  are obliga ia de a constitui garan ia de bun  executare. Cuantumul garan iei de 
bun  executare este prev zut în FDA7.2. i se stabile te procentual din valoarea 
contractului de lucr ri adjudecat. 

44.7. Forma de constituire a garan ia de bun  executare este prev zut  în FDA7.3. 

44.8. Refuzul ofertantului cîştig tor de a depune Garan ia de bun  executare sau de a semna 
contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudec rii şi re inerea 
Garan iei pentru ofert . În acest caz, autoritatea contractant  poate adjudeca contractul 

urm torului ofertant cu oferta cea mai bine clasat , a c rui ofert  este conform  
cerin elor şi care este apreciat de c tre autoritatea contractant  a fi calificat în 
executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractant  va cere tuturor 

ofertan ilor r maşi extinderea termenului de valabilitate a Garan iei pentru ofert . 
Totodat , autoritatea contractant  este în drept s  resping  toate celelalte oferte. 
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44.9. Ofertantul cîştig tor va semna contractul în modul corespunz tor şi îl va restitui 
autorit ii contractante în termenul specificat în FDA7.5. 

44.10. Încheierea contractului poate fi suspendat  în cazurile prev zute la punctul IPO43. 

44.11. În termen de pîn  la 3 zile dup  recep ionarea contractului semnat şi a Garan iei de 
bun  executare (F5.2), autoritatea contractant  va elibera şi va transmite Garan ia 
pentru ofert  ofertantului cîştig tor. 

44.12. Odat  cu prezentarea de c tre ofertantul cîştig tor a Formularului de contract (F5.1) 

semnat şi a Garan iei de bun  executare (F5.2), autoritatea contractant  va anun a în 
timp de trei zile fiecare ofertant necîştig tor privind motivele neaccept rii ofertei 
acestora şi le va elibera Garan ia de ofert , în conformitate cu punctul IPO26.6. 

45. Dreptul de contestare 

45.1. Orice operator economic care consider  c , în cadrul procedurilor de achizi ie, 
autoritatea contractant , prin decizia emis  sau prin procedura de achizi ie aplicat  cu 
înc lcarea legii, a lezat un drept al s u recunoscut de lege, în urma c rui fapt el a 
suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul s  conteste decizia sau procedura 
aplicat  de autoritatea contractant , în modul stabilit de Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 

privind achizi iile publice. 

 

SEC IUNEA 2 

FI A DE DATE A ACHIZI IEI (FDA) 
 

Urm toarele date specifice referitoare la lucr rile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile 

instruc iunilor pentru ofertan i (IPO). În cazul unei discrepan e sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor 
prevala asupra prevederilor din IPO. 

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. 
 

1. Dispozi ii generale 

Nr. Rubrica 
Datele Autorit ii Contractante/Organizatorului 

procedurii 

1.1. 
Autoritatea contractant /Organizatorul 
procedurii, IDNO: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B l i  
IDNO: 1007602000972 

1.2. Obiectul achizi iei: 

Lucr ri de repara ii (Schimbarea u ilor i ferestrelor 

la c minul studen esc „Romanticii”; schimbarea u ilor 
i ferestrelor la c minul „Olimp”; schimbarea 

ferestrelor blocul nr. 3; schimbarea ferestrelor blocul nr. 

6 a Universit ii de Stat „Alecu Russo” din  B l i, str. 
A. Pu kin, 38) 

1.3. Num rul  i tipul procedurii de achizi ie: 
Nr.: 433/18 
Tipul procedurii de achiziție: Licita ie public  
(repetat ) 

1.4. Tipul obiectului de achizi ie:  Lucr ri de repara ii 

1.5. Codul CPV:  45453000-7 

1.6. 
Num rul i Data Buletinului Achizi iilor 
Publice:  

Nr. 71/18  din 11.09.2018  
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1.7. 
Sursa aloca iilor bugetare/banilor publici i 
perioada bugetar : Surse colectate 

1.8. Administratorul aloca iilor bugetare: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B l i  

1.9. 
Pl i/mijloace financiare din partea 
partenerului de dezvoltare: 

nu se aplică 

1.10. Denumirea cump r torului: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B l i  

1.11. Destinatarul bunurilor/serviciilor/ lucr rilor: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B l i  

1.12. Limba de comunicare: limba de stat 

 

 

 

1.13. 
Pentru clarificarea documentelor de atribuire, 

adresa autorit ii contractante este: 

Adresa:  
Universitatea de Stat „Alecu Russo” 
din B l i, mun.B l i, str. A. Pu kin, 38 

Tel:   0231  5 24 73; 5 23 99 

Fax:  0231  5 24 73 

E-mail:  plan_usb@mail.ru 

Persoana  
de contact: 

Angela ibuleac; Nicolae Botnari 

1.14. 
Contract de achizi ie rezervat atelierelor 
protejate 

nu se aplică 

1.15. Tipul contractului: De antrepriz  

1.16. 
Condi ii speciale de care depinde îndeplinirea 
contractului:  

 Termeni minimi de efectuare a lucr rilor. 
 Garan ie de buna execu ie a lucr rilor. 
 Dotarea tehnica, utilaj, echipament. 

 Folosirea materialelor calitative. 

 Prezentarea modelului (segmentului), schemei de 

fereastr , u . 
 Certificate de conformitate pentru: profil clasa A, 

geamurile Low-E, feronerie, pervazuri, materiale 

pentru tencuieli i vopsitorii.  

2. List  lucr rilor solicitate i specifica ii tehnice: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumire lucr ri solicitate 

Unitatea 

de 

m sur  

Cantitatea 
Specificarea tehnic  deplin  solicitat , 

Standarde de referin  

1 45453000-7 
Schimbarea u ilor i ferestrelor la 

c minul studen esc „Romanticii” 
Lot  1 Conform devizului de cheltuieli 

2 45453000-7 
Schimbarea u ilor i ferestrelor la 

c minul „Olimp” 
Lot  1 Conform devizului de cheltuieli 

3 45453000-7 Schimbarea ferestrelor blocul nr.3 Lot  3 Conform devizului de cheltuieli 

4 45453000-7 Schimbarea ferestrelor blocul nr.6 Lot  1 Conform devizului de cheltuieli 

3. Criterii i cerin e de calificare  
Ofertantul va include în ofert  urm toarele documente/cerin e: 
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Nr. Denumirea documentului/cerin elor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerin ei: Obl. 

Da /Nu 

3.1. 

Neîncadrarea în situa iile ce determin  excluderea 
de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea 

art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 

Declara ie pe proprie r spundere conform 

Formularului F3.6 Da 

3.2. 
Neimplicarea în practici frauduloase i de 

corupere 

Declara ie pe proprie r spundere conform 

Formularul F3.7 Da 

3.3. 

Îndeplinirea obliga iilor de plat  a impozitelor, 
taxelor şi contribu iilor de asigur ri sociale, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
RM sau în ara în care este stabilit 

Certificat de efectuare sistematic  a pl ii 
impozitelor, contribu iilor eliberat de Inspectoratul 
Fiscal -  copie, confirmată prin aplicarea 
semnăturii şi ştampilei ofertantului 

Da 

3.4. 

Dovada înregistr rii persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ara în care 

ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice - copie, confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului 

Operatorul economic nerezident va prezenta 

documente din ţara de origine care dovedesc forma 
de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional 

Da 

3.5. Licen a de activitate  copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului 

Da 

3.6. Informa ii generale despre ofertant  Formularul informativ despre ofertant conform  

Formularul F3.8 
Da 

3.7 
Informa iilor cu privire la obliga iile contractuale 
fa  de al i beneficiari Formularul F 3.9 Da 

3.8 Raportul financiar 
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da 

3.9. 

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, 

de resurse creditare sau alte mijloace financiare 

conform IPO14  

[indicaţi suma sau indicaţi “Nu se cere” dacă nu 
este cazul. Cifra respectivă nu va depăşi suma 
necesară pentru finanţarea contractului pînă la 
momentul recepţionării primei plăţi de către 
ofertant conform contractului] 

Nu 

3.10. 
Cifra medie anual  de afaceri în ultimii 3 ani 
conform IPO14 

[indicaţi suma, cifra respectivă va fi stabilit în  
proporţie de 0,3-0,6 din valoarea estimată fără 
TVA a contractului de achiziţie publică ce urmează 
a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării 
concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale] 

Da 

3.11. Lichiditate general  conform IPO14 [indicaţi valoarea care va fi minim 100 procente] Da 

3.12. 

Demonstrarea experien ei operatorului economic 
în domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmeaz  a fi atribuit. 
 

Ofertantul (operator economic sau membrii 

asocierii împreun ) trebuie s  demonstreze c  a 
finalizat în ultimii 5 ani (calcula i pân  la data 
limit  de depunere a ofertelor): 
- un contract ce au avut ca obiect execu ia unor 
lucr ri similare cu cele ce fac obiectul 
contractului ce urmeaz  a fi atribuit, cel pu in egal 
cu 75 % din  valoarea viitorului contract 

sau 
- valoarea cumulat  a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate s  fie egal  
sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 

Declara ie privind experien a similar  conform 

Formularul F3.10 

sau 

Declara ie privind lista principalelor lucr ri 
executate în ultimul an de activitate conform 

Formularul F3.11 
Operatorul economic trebuie s  nominalizeze 
contractul/ contractele în baza c rora se întrunesc 
cerin ele stabilite, pentru fiecare dintre acestea 
prezentându-se informa ii detaliate, conform 
urm toarelor documente suport: 
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ 

contracte, astfel încât autoritatea contractant  
s  poat  identifica natura lucr rilor executate, 

valoarea acestora şi pre ul; 
- procesul verbal de recep ie la terminarea 

lucr rilor care atest  executarea lucr rilor 

Da 

3.13. 

Demonstrarea accesului la utilajele, instala iile 
şi/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea 
contractant , pe care aceasta le consider  necesare 

Declara ie privind dot rile specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunz toare a contractului confom 

Da 
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pentru îndeplinirea contractului ce urmeaz  a fi 
atribuit 

Formularul F3.12 

i 
Documente care atest  faptul c  operatorul 
economic se afl  în posesia utilajelor, instala iilor 
şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea 
contractant , acestea fiind fie în dotare proprie, fie 
închiriate, necesare îndeplinirii contractului 

3.14. 

Demonstrarea accesului la personalul necesar 

pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului 
contractului ce urmeaz  a fi atribuit (personalul 
de specialitate care va avea un rol esen ial în 
îndeplinirea acestuia) 

Declara ie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 

conform Formularul F 3.13 

Da 

3.15. 
Certificatul de atestare tehnico-profesional  a 
dirigintelui de antier 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului 

Da 

3.16. 
Demonstrarea accesului la personal/ un organism 

tehnic de specialitate, care s  garanteze asigurarea 
unui controlul al calit ii 

Documente prin care se demonstreaz  c  operatorul 
economic are acces la laboratoare de încerc ri şi 
teste a materialelor ce vor fi utilizate, în 
conformitate cu natura şi specificul lucr rilor ce fac 
obiectul viitorului contract 

Da 

3.17. 
Informa ii privind subcontractan ii Formularul F3.14, acordul de subcontractare, 

precum și după caz,  Formuarul informativ F3.8 Da 

3.18. Informa ii privind asocierea 

Formularului F3.15, precum și acordul de 
asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce 
revin fiecărui asociat 

Da 

3.19. Avizul Inspec iei de Stat în Construc ii copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului Da 

3.20. Manualul Calit ii copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului 

Da 

3.21. 

Certificate de calitate a principalelor materiale 

utlizate: profil, feronerie, sticl , pervazuri, 
materiale pentru tencuieli i vopsitorii 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului 

Da 

3.22. Perioada de garan ie a lucrarilor Min.  5 ani 

Max. 30 ani 
Da 

3.23. 

Recomand ri la contractele prezentate pentru 

demonstarea lucr rilor similare executate în 
ultimii 5 ani 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului 

Da 

4. Preg tirea ofertelor 

4.1. Oferte alternative: nu vor fi acceptate 

4.2. Garan ia pentru ofert : 

[forma garanției a/b/c] 

a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă 
comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – 

Formulare pentru depunerea ofertei 

sau 

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 
contractante, conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Denumirea Băncii: B.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A., fil. Bălţi,   

Contul bancar:       AGRNMD2X750 

Codul fiscal: 1007602000972 

Contul de decontare: MD76AG000000022512011414 

cu nota „Pentru setul documentelor de licitaţie” sau „Pentru 
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garanţia pentru ofertă la licitaţia publică (repetată)nr. 433/18 din 

02.10.2018 

4.3. 
Garan ia pentru ofert  va fi în 
valoare de:  

2 % din valoarea ofertei fără TVA. 

4.4. 
Edi ia aplicabil  a Incoterms i 
termenii comerciali accepta i vor fi: _______ [ediția aplicabilă] 

4.5. 
Termenul de executare (durata 

contractului): 
după finisarea lucrărilor (12 luni) 

4.6. Locul execut rii lucr rilor: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, mun. Bălţi, str. A. Puşkin, 
38 

4.7. Metoda i condi iile de plat  vor fi:  Prin virament bancar în termen de 14 zile lucratoare din data 
prezentarii actelor de predare serviciilor și facturilor fiscale  

4.8. Perioada valabilit ii ofertei va fi de: 30 zile 

4.9. Ofertele în valut  str in : nu se acceptă 

5. Depunerea i deschiderea ofertelor 

5.1. 
Plicurile vor con ine 
urm toarea informa ie 
suplimentar : 

Licitația Publică (repetată) nr. 433/18 
Pentru achiziționarea de: Lucr ri de repara ii (Schimbarea u ilor i 
ferestrelor la c minul studen esc „Romanticii”; schimbarea u ilor i 
ferestrelor la c minul „Olimp”; schimbarea ferestrelor blocul nr. 3; 
schimbarea ferestrelor blocul nr. 6 a Universit ii de Stat „Alecu 
Russo” din  B l i, str. A. Pu kin, 38) 
Autoritatea contractantă: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din  
B l i 
Adresa autorității contractante: mun. B l i, str. A. Puskin, 38 
A nu se deschide înainte de: 02.10.2018, ora 11:10 

5.2. 

Pentru depunerea ofertelor, 

adresa autorit ii 
contractante/organizatorului 

procedurii este: 

Adresa:  
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 
mun. Bălţi, str. A. Puşkin, nr. 38, Secţia planificare 
economic, pe suport de hârtie în plic.  

Tel:   0231 52 399; 52 473 

Fax:  0231 52 473 

E-mail:  plan_usb@mail.ru 

Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 02.10.2018 

Data, Ora: 02.10.2018 ora 11:10 

5.3. 
Deschiderea ofertelor va 

avea loc la urm toare adres : 

Adresa:  
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B l i, MD 

3121, mun. B l i, str. A. Puşkin, nr.38, Corpul 

Administrativ 

Tel:   0231 52 473 

Data, Ora: 02.10.2018 ora 11:10 

5.4. 
Persoanele autorizate s  
asiste la deschiderea 

ofertelor:  
Orice persoan  este autorizat  s  asiste la deschiderea ofertelor. 

6. Evaluarea i compararea ofertelor 

6.1. 
Pre urile ofertelor depuse în 
diferite valute vor fi 

convertite în:  
lei MD 
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SEC IUNEA III 
MODELE DE  FORMULARE 

 

1. Prezenta sec iune con ine formularele destinate, pe de o parte, s  faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o înso esc şi, pe de alt  parte, s  permit  grupului de 
lucru examinarea şi evaluarea rapid  şi corect  a tuturor  ofertelor depuse. 
         

2. Fiecare ofertant care particip , în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a 

contractului de achizi ie public  de lucr ri are obliga ia s  prezinte formularele prev zute în 
prezenta sec iune, completate în mod corespunz tor şi semnate de persoanele autorizate. 
 

Formular Denumirea 

F3.1 Scrisoare de înaintare 

F3.2 Împuternicirea 

F3.3 Formularul ofertei 

F3.4 Garan ia pentru ofert  

F3.5 Graficul de execu ie 

F3.6 Declara ie de neîncadrare în siatua iile ce determin  excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 

03.07.2015 

F3.7 Declara ia privind conduita etic  i neimplicarea în practici frauduloase i 
de corupere 

F3.8 Formularul informativ despre ofertant 

F3.9 Declara ie privind obliga iile contractuale fa  de al i beneficiari 

F3.10 
Declara ie privind experien a similar  

F3.11 Declara ie privind lista principalelor lucr ri executate în ultimul an de 
activitate 
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F3.12 Declara ie privind dot rile specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunz toare a contractului 

F3.13 Declara ie privind personalul de specialitate şi/sau a exper ilor 
propus/propuşi pentru implementarea contractului 

F3.14 Lista subcontractan ilor i partea/p r ile din contract care sunt îndeplinite de 
c tre ace tia 

F3.15 Informa ie privind asocierea 

F3.16 Avizul Inspec iei de Stat în Construc ii 
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FORMULARUL F3.1 

 

OFERTANT                                                 
_______________________________________                          

         (denumirea, numele, prenumele) 

 

 

 

SCRISOARE  DE  INAINTARE 
 

C tre_________________________________________________________________________ 

                                (denumirea autorit ii contractante şi adresa complet ) 
 

Ca urmare a anun ului de participare,  

ap rut  în Buletinul Achizi iilor Publice nr.________ din_________________(ziua, luna, anul)  

privind organizarea procedurii  pentru atribuirea contractului ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(denumirea contractului de achizi ie public ) 
 

subsemna ii____________________________________________________________________ 

(denumirea, numele ofertantului) 

_____________________________________________________________________________ 

V  transmitem al turat urm toarele: 

 

1.Documentul__________________________________________________________________               

                                                     (tipul, seria/num rul, emitentul) 
_____________________________________________________________________________ 

privind garan ia pentru ofert , în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastr  prin 

documenta ia  standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, con inînd: 

a) oferta; 

b) documentele care înso esc oferta. 

 

Avem speran a c  oferta noastr  este corespunz toare şi va satisface cerin ele. 

 

Data complet rii:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.2 

 

IMPUTERNICIRE 

[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat 
documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire 

a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în 
conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât 

semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată 
în limba moldovenească va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă. In cazul unei asocieri, 

persoana care a semnat documentele din cadrul ofertei trebuie confirmată prin înaintarea 
împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor] 

 

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular. 

 

Numele în clar: ___________________________________________________ 

Semn tura: _________________________________________________________ 

În calitate de: ____________________________________________________ 

 

Legal autorizat s  semnez documentele din cadrul ofertei pentru şi în numele 
__________________________ 

 (denumire/nume operator economic) 

 

 

Data complet rii:______________________ 
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FORMULARUL F3.3 

            

 

OFERT  
C tre_________________________________________________________________________ 

                          (dinumirea autorit ii contractante şi adresa complet ) 

_____________________________________________________________________________ 

Stima i domni, 

1. Examinînd documenta ia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 

subsemna ii,___________________________________________________________________ 

reprezentan i ai ofertantului _______________________________________________________  

(denumirea, numele ofertantului) 

_____________________________________________________________________________ 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerin ele cuprinse în documenta ia mai sus 
men ionat , s  execut m__________________________________________________________ 

                                                                                      (denumirea lucr rii) 
_____________________________________________________________________________ 

pentru suma f r  TVA de _________________________________________________________ 

lei,  

(suma în litere şi în cifre) 
la care se adaug  taxa pe valoarea ad ugat  în cuantum de ______________________________ 

________________________________________________ lei. 

                          (suma în litere şi în cifre) 

2. Ne angaj m ca, în cazul în care oferta noastr  este stabilit  cîştig toare, s  începem 
lucr rile cît mai curînd posibil dup  primirea dispozi iei de începere şi s  termin m lucr rile în 
conformitate cu graficul de executare anexate 

în______________________________________________________luni calendaristice. 

                          (perioada în litere şi în cifre) 

3. Ne angaj m s  men inem aceast  ofert  valabil  pentru o durat  de 
__________________________________ zile, respectiv pîn  la data de____________________                             

              (durata în litere şi în cifre) 
______________________________________, şi ea va r mîne obligatorie pentru noi şi poate fi   
              (ziua/luna/anul)         

acceptat  oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pîn  la încheierea, semnarea contractului de achizi ie public  aceast  ofert , împreun  cu 

comunicarea transmis  de dumneavoastr , prin care oferta noastr  este stabilit  cîştig toare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 

5. Al turi de oferta de baz : 
[  depunem oferta alternativ , ale c rei detalii sînt prezentate într-un formular de 

ofert  separat, marcat în mod clar „alternativ ”; 

  nu depunem ofert  alternativ . 

     (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
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6. Am în eles şi consim im ca, în cazul în care oferta noastr  este stabilit  ca fiind 

cîştig toare, s  constituim garan ia de bun  executare în conformitate cu prevederile din 

documenta ia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

7. În elegem c  nu sînte i obliga i s  accepta i oferta cu cel mai sc zut pre  sau orice alt  

ofert  pe care o pute i primi. 

 

Data____________/__________/___________ 

______________________________________, în calitate de 
___________________________________, legal autorizat s  semnez oferta pentru şi în numele                    
____________________________________________________________________________ 

(denumirea/numele ofertantului) 

 

ANEX  LA OFERT  

 

1. Valoarea maxim  a lucr rilor executate de subantreprenor  _________ (% din pre ul total 

ofertat). 

2. Garan ia de bun  executare va fi constituit   sub form    

______________________________________    

în cuantum de ____ %  (din pre ul total ofertat) i constituie 

____________________________mii lei. 

3. Perioada de garan ie pentru lucr rile executate _____________________________ luni 

calendaristice.  

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozi iei de începere a lucr rilor pîn  la 

data începerii execut rii) ______________________________ zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispozi iei de începere a lucr rilor (de la data semn rii 

contractului) _________________________________ zile calendaristice 

 

Ofertant,                                                                

_______________________   

          (semn tura autorizat ) 
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FORMULARUL F3.4 

 

 

   BANCA 

____________________________________ 

                        (denumirea) 

 

SCRISOARE  DE  GARAN IE  BANCAR  
pentru participare cu ofert  la procedura de atribuire a contractului de achizi ie public  

 

 

C tre_________________________________________________________________________ 

                             (denumirea autorit ii contractante şi adresa complet ) 
_____________________________________________________________________________ 

cu privire la procedura de atribuire a contractului 

_____________________________________________________________________________, 

                         (denumirea contractului de achizi ie public ) 
subsemna ii______________________________________________________________, avînd 

sediul         (denumirea b ncii) 
 înregistrat la__________________________________________________________________, 

(adresa b ncii) 
ne  oblig m fa  de ______________________________________________________ s  pl tim  
                                       (denumirea autorit ii contractante) 
suma de__________________________________________, la prima sa cerere scris  şi f r  ca 

    (suma în litere şi în cifre) 
 acesta s  aib  obliga ia de a-şi motiva cererea respectiv , cu condi ia ca în cererea sa autoritatea 
contractant  s  specifice c  suma cerut  de ea şi datorat  ei este din cauza existen ei uneia sau 
mai multora dintre situa iile urm toare: 

1. Ofertantul _____________________________________________________ 

    (denumirea ofertantului)                                 

îşi  retrage sau modific  oferta în perioada de  valabilitate a acesteia; 
2. Oferta sa fiind stabilit  cîştig toare, ofertantul 

_______________________________ 

       (denumirea ofertantului) 

nu a constituit garan ia de bun  executare; 
3. Oferta sa fiind stabilit  cîştig toare, ofertantul 

_______________________________ 

                                                                                           (denumirea ofertantului)  

      a refuzat s  semneze contractul de achizi ie public  de lucr ri; 
 

Nu se execut  vreo condi ie, specificat  în documentele de licita ie înainte de semnarea 
contractului de achizi ie public  de lucr ri. 
Prezenta garan ie este valabil  p n  la data de ___________________________ 

 

 

 

Parafat  de Banca____________________________________în ziua____luna_____anul______   
(semn tura autorizat ) 

  



 33 

FORMULARUL F3.5 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCR RILOR 

_____________________________________________________________________________ 

(denumirea lucr rilor) 
 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul … Anul (n) 

Luna 

1 2 3 … N 

1. Organizare de şantier      

2.  

 

 

 

 

Obiect 01 

Categoria de lucr ri: 
__________________ 

__________________ 

 

     

3. 

 

 

 

 

Obiect 02 

Categoria de lucr ri: 
__________________ 

__________________ 

 

     

… Obiect … 

Categoria de lucr ri: 
__________________ 

__________________ 

 

     

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.6 

 

 

 
DECLARA IE 

de neîncadrare în siatua iile ce determin  excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în 
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 

 
 

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ 
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria 
r spundere, sub sanc iunea excluderii din procedura de achizi ie public  şi sub sanc iunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, c  nu m  aflu în situa ia prev zut  la art. 18 din Legea nr. 

131 din 03.07.2015 privind achizi iile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat 

prin hot râre definitiv  a unei instan e judec toreşti pentru participarea la activit i ale unei 
organiza ii sau grup ri criminale, pentru corup ie, fraud  şi/sau sp lare de bani. 

Subsemnatul declar c  informa iile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi în eleg c  autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi 
confirm rii declara iilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ 

(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura 
____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achizi ie 
public  avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV 

___________________, la data de  ________________ (zi/luna/an), organizat  de 
______________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria r spundere c : 

a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hot rârii judec tore ti; 

b) mi-am îndeplinit obliga iile de plat  a impozitelor, taxelor şi contribu iilor de 
asigur ri sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ara 
în care sunt stabilit pana la data solicitat ; 

c)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hot rârea definitiv  a unei instan e 
judec toreşti, pentru o fapt  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesional ; 

d)  nu sunt inclus în Lista de interdic ie a operatorilor economici. 
Subsemnatul declar c  informa iile furnizate în scopul demonstr rii îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selec ie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi în eleg ca 
autoritatea contractant  are dreptul de a solicita, în scopul verific rii şi confirm rii declara iilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

Data complet rii:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.7 

 

DECLARA IE 

privind conduita etic  i neimplicarea în practici frauduloase i de corupere  
 

Data: ________________ 

Num rul procedurii: __________________       

C tre: __________________ 

 

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea 

operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta c : 
 

1. Nici unul dintre angaja ii, companionii, agen ii, ac ionarii, consultan ii, partenerii 
noştri sau rudele sau asocia i ai lor nu este în rela ii care ar fi putut considerate ca un conflict de 
interese.  

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict poten ial, vom raporta imediat 
informa ia respectiv  c tre autoritatea contractant . 
3. Nici unul dintre angaja ii, companionii, agen ii, ac ionarii, consultan ii, partenerii 
noştri sau rudele sau asocia ii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, 

complotare, constrîngere sau alte practici anticoncuren iale în procesul preg tirii ofertei din 
cadrul prezentei licita ii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. 

4. În leg tur  cu procedura respectiv  de achizi ie şi cu orice contract care, eventual, ne 

va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de pl i c tre 
angaja ii, companionii, agen ii, ac ionarii, consultan ii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt 
implica i în achizi ia public , implementarea contractului şi aprobarea pl ilor contractuale în 
numele autorit ii contractante. 

 

 

 

Data complet rii:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.8 

 

 

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT  

 

1. Denumirea/numele __________________________________________________________ 

2. Codul fiscal ________________________________________________________________ 

3. Adresa sediului central _______________________________________________________ 

4. Telefon ___________________________________________________________________ 

Fax _________________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________ 

                                                   (num rul, data înregistr rii) 
___________________________________________________________________________ 

(institu ia emitent ) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7.  Licen a (certificat)___________________________________________________________ 

(num rul, data, institu ia emitent , genurile de activitate) 
____________________________________________________________________________ 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac  este cazul:______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(adresa complet , telefon/telex/fax, certificate de înregistrare) 
9. Principala pia  de afaceri: ____________________________________________________ 

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

 

Nr. 

d/o 
Anul 

Cifra de afaceri anual  

la 31 decembrie, mii lei 

Cifra de afaceri anual  la 
31 decembrie, echivalent 

dolari SUA 

1.    

2    

3    

Media anual : 

 

Data complet rii:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.9 

 

 

 

DECLARA IE  

privind obliga iile contractuale fa  de al i beneficiari 
 

 

 

Nr. Denumirea beneficiarului Natura obliga iilor 
contractuale 

Suma obliga iilor 
contractuale 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 

  



 38 

FORMULARUL F3.10 

 

EXPERIEN  SIMILAR   
 

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________ 

2. Num rul şi data contractului___________________________________________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________ 

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________ 

5. ara______________________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se noteaz  op iunea corespunz toare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asocia ie) 
 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimat  în moneda             exprimat  

                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) ini ial                                                                                            

(la data semn rii contractului )    _____________________   ______________________ 

b) final                                               
(la data  finaliz rii contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dac  au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

solu ionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucr rii (luni) 
a) contractat  
________________________________________________________________ 

b) efectiv realizat  ____________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dac  este cazul), care va fi sus inut pe baz  de 
acte adi ionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Num rul şi data procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor _________________ 

11. Principalele remedieri  şi complet ri înscrise în procesul-verbal de recep ie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi sus ine experien a similar , cu referire în mod 
special la suprafe e sau volume fizice ale principalelor capacit i şi categorii de lucr ri prev zute 
în contracte 
__________________________________________________________________________ 

 

Data complet rii:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.11 

 

DECLARA IE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCR RI EXECUTATE ÎN 
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect 

contract 
Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 
Calitatea 

antreprenorului*) 

Pre  
contract/ 

valoarea 

lucr rilor 
executate  

Perioada 

de 

execu ie a 
lucr rii 
(luni) 

Num rul şi 
data 

procesului-

verbal de 

recep ie la 
terminarea 

lucr rilor 

1             

2             

...             

 

 
*)

 Se precizeaz  calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau lider de asocia ie; contractant asociat; subcontractant. 
 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.12 

 

 

DECLARA IE 

privind dot rile specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunz toare a contractului 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, 

echipamente, mijloace de transport, baze 

de produc ie (ateliere, depozite, spa ii de 
cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 

ca necesare pentru executarea lucr rii, 
rezultate în baza tehnologiilor pe care el 

urmeaz  s  le adopte 

 

Unitatea 

de 

m sur  

(buc i şi 
seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de 

la ter i sau 
din alte 

surse 

0                              1 2 3 4 

1.     

2.     

3.     

.     

     

n     

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.13 

 

 

DECLARA IE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Func ia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în  
munca în 

specialitate (ani) 

Num rul şi 
denumirea 

lucr rilor 
similare 

executate în 
calitate de 

conduc tor 

Num rul 
certificatului 

de atestare 

Data 

eliber rii 
 

 

 1 2 3 4  

 Dirigin i de 
şantier 

    

 Maiştri     

 Specialişti 
…………… 

…………… 

……………. 

    

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.14 

 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTORILOR  

ŞI PARTEA/P R ILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 
subantreprenorilor 

Activit i din 
contract 

Valoarea 

aproximativ  

% din valoarea 

contractului 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

 

 

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 
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FORMULARUL F3.15 

 

INFORMA II PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea particip rii la procedura de adjudecare a execut rii obiectivului de investi ie 

_____________________________________________________________________________

_____ 

(denumirea) 

(forma de licita ie____________________________________________________) 

  1.P r i contractante ( agen i economici) 
a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (p r i contractante): 
a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

3. Informa ii privind modul de asociere: 
3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________ 

3.2. Locul şi data înregistr rii asocia iei____________________________________________ 

3.3. Activit i economice ce se vor realiza în comun __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.4. Contribu ia fiec rei p r i la realizarea activit ilor economice comune convenite 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.5. Valoarea  i cota procentual  a lucr rilor executate de fiecare asociat 

___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.6. Condi ii de administrare a asocia iei____________________________________________ 

3.7. Modalitatea de împ r ire a rezultatelor activit ii economice comune desf şurate 
_____________________________________________________________________________ 

3.8. Cauze de încetare a asocia iei şi modul de împ r ire a rezultatelor   lichid rii 
______________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.9. Repartizarea fizic , valoric  şi procentual  între fiecare asociat pentru executarea 
obiectivului supus 

licita iei___________________________________________________________ 

3.10.Alte cauze________________________________________________________________ 

 

 

Data complet rii _____________________                               

 

Semnat Liderul Asocia iei: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________ 

 

 

Semnat Asociatul Secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Func ia în cadrul firmei: ____________________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________      
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FORMULARUL F3.16 

 

 

 

INSPEC IA DE STAT ÎN CONSTRUC II 

 

Nr.________ din ____________________ 

 

A V I Z 

 

Ca urmare a solicit rii ___________________________________ (denumirea solicitantului), 
nr.____  din _____________ privind participarea la licita ia public  organizat  pentru executarea 
obiectivului de investi ie _______________________________________________________ 
(denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate 
la operatorul economic men ionat mai sus,  comunic m urm toarele: 
 

 

Nr. 

d/o 

Informa ii rezultate din documentele întocmite cu ocazia 
controalelor efectuate de Inspec ia de Stat în Construc ii 

 

Da 

 

Nu 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la lucr rile generale şi similare executate şi în curs de 
executare din ultimii 3 ani au fost  înregistrate din vina exclusiv  a 
antreprenorului: 

- cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri 

par iale sau totale ale lucr rilor; 
- cazuri în care neconformit ile au afectat lucr rile de consolidare a 
terenului de funda ie, a funda iilor şi a structurii de rezisten ; 
- cazuri de accidente tehnice, prin înc lcarea normelor tehnice şi a 
legisla iei în vigoare privind calitatea lucr rilor; 
- cazuri de respingeri sau amîn ri de recep ii preliminare; 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

  

                                           

         Şeful  Inspec iei  de Stat în Construc ii_________________ 

 

NOTE: 

1.Vor fi men ionate lucr rile în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, 
respingerile de recep ii preliminare etc., pentru informarea obiectiv  a comisiei de licita ie. 
2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor con ine descrieri sintetice pentru 
informarea cît mai obiectiv  a comisiei de licita ie. 
3.Pentru agen ii economici care îşi desf şoar  activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite 
de c tre fiecare inspec ie teritorial  a raionului în care ofertantul şi-a desf şurat sau îşi desf şoar  
activitatea  în ultimii 3 ani. 
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SEC IUNEA IV 

CAIET DE SARCINI  
 

Obiectul Lucr ri de repara ii (Schimbarea ferestrelor la căminul studențesc 
„Romanticii”; schimbarea ferestrelor la căminul „Olimp”;  schimbarea ferestrelor blocul nr. 3; 

schimbarea ferestrelor blocul nr. 6 a Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți, str. A. 

Puskin, 38). 

Autoritatea contractant  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, mun. Bălți, str. 
A.Pușkin, nr. 38. 

 1. Descriere general  

Se precizeaz  adresa (şantierul) lucr rilor, descrierea general  a obiectelor lucr rii, detalii 
specifice de amplasare etc. 

2. Informa ii şi proiectare 

Se precizeaz  elementele constitutive şi con inutul documentelor anexate la contract, 
modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execu ie, informa iile despre antreprenor şi 
autoritatea contractant . 

3. Materiale, compatibilit i, reglement ri tehnice şi standarde utilizate 

Se precizeaz  calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legisla ia, 
reglement rile tehnice şi standardele aplicate; recep ia materialelor şi a lucr rilor; durata de 
serviciu a lucr rilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucr rilor. 

4. Mostre 

Se precizeaz  modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. 
5. Furnizarea, p strarea, protec ia materialelor şi a lucr rilor. Securitatea 

construc iilor şi a terenurilor aferente 

Se precizeaz  transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor 
utilizate; protec ia lucr rilor în func ie de condi iile atmosferice; protec ia construc iilor şi 
teritoriilor aferente. 

6. Încerc ri, instruc iuni, garan ii ale furnizorilor, desene şi scheme de execu ie 

Se precizeaz  încerc rile necesare ale tuturor elementelor cl dirilor şi instala iilor; 
instruc iunile privind exploatarea, îndeosebi a instala iilor şi sistemelor de asigurare; modul de 
prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execu ie; completarea şi p strarea c r ii 
tehnice a construc iilor. 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

Se precizeaz  modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, 
responsabilii de remediere. 

8. Trasarea geodezic  a lucr rilor, toleran e de execu ie 

Se precizeaz  modalit ile de trasare geodezic , bornele, reperele, piche ii, jaloanele, 
aliniamentele; toleran ele admise la executarea lucr rilor. 

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive 

Se precizeaz  sarcinile luate în calcul: seismicitatea, ac iunile, al i parametri. 
10. Criterii privind calculul sistemelor de înc lzire, ventilare şi condi ionare a 

aerului 

Se precizeaz  parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru 

fiecare înc pere – rezisten ele la transfer termic a construc iilor învelişului cl dirii. 
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibra iilor 

Se precizeaz  m rimea acestor niveluri pentru diferite spa ii; m surile de reducere a 
zgomotului şi a vibra iilor. 

12. Cerin e privind montarea utilajelor şi a instala iilor 

Se precizeaz  amplasarea tuturor instala iilor interioare; modul şi locul de fixare; 
protec ia anticoroziv ; materialele şi produsele utilizate. 

13. Lucr ri de construc ii aferente mont rii instala iilor 
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Se precizeaz  modalitatea şi tipurile lucr rilor de construc ii aferente mont rii 
instala iilor; tipurile de materiale; toleran ele admise; cerin ele privind executarea acestor lucr ri. 

14. Articole, produse şi piese necesare instala iilor 

Se precizeaz  furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instala iilor; tipurile şi 
cantitatea. 

15. Echipamentele, instala iile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte 
obiecte necesare pentru executarea lucr rilor 

Se precizeaz  echipamentele, instala iile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, 
mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucr rilor; for a de 
munc ; utilit ile pentru organizarea de şantier (ap , electricitate, iluminare, înc lzire, racorduri), 
telecomunica ii, mijloace antiincendiare etc.; spa ii de lucru şi odihn  pe şantier, mobilier, 
telefon. 

16. Defini ii 
Se precizeaz  termenii şi defini iile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. 

17. Cerin e privind calculul costului 
Se precizeaz  modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele 

normative în domeniu.  
------------------------ 

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, 

modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor 
de proiectare. 

  

Autoritatea contractant   ______________              Data „___” _________ 2018 
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CAIET DE SARCINI  

  
Obiectul Lucr ri de repara ii (Schimbarea ferestrelor la căminul studențesc 

„Romanticii”; schimbarea ferestrelor la căminul „Olimp”;  schimbarea ferestrelor blocul nr. 3; 

schimbarea ferestrelor blocul nr. 6 a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din  Bălți, str. A. 

Pușkin, 38). 

Autoritatea contractant  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, mun. Bălți, str. A. 
Pușkin, nr. 38. 

 

Obiectul achizi iilor Lot I - Schimbarea u ilor i ferestrelor la c minul studen esc 
„Romanticii” 

 

№ 

crt. 

Simbol norme, 

cod  resurse 
Denumire lucr ri U.M. Cantitate 

Pre  pe unitate de 
m sur , lei 

(inclusiv salariu) 

Total, lei (col.5 x 

col.6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Demolari,demontari     

1 RpCO56A 

Demontari: timplarie din lemn (usi, 

ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, 

etc.) 

m2 373,50   

2 RpCO56C 

Demontari: captuseli din 

lemn(pervazuri), asbociment, PFL, 

PAS, tec. la pereti sau tavane 

suspendate, usi, etc. 

m2 149,00   

3 RpCJ35A 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 
m2 520,00   

4 TrB05B2-5 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor demolate, avind peste 25 

kg, pe distanta de 50 m 

t 6,00   

5 TrI1AA01F2 

Incarcarea materialelor din grupa A - 

grele si marunte prin transport pina la 

10 m - de pe rampa sau teren, in auto, 

categoria 2 

t 6,00   

6 Ts 150G 
Transportarea materialelor demolate la 

distanta 10 km. 
t 6,00   

  Capitolul 2. Lucrari de constructii     

7 CK23B 

Ferestre: termopan, cu rame din profil 

“A”, ramele nu mai pu in de 5 camere 
cu sticl  LOW-E. Grosimea profilului 

termopan  - δ≥70mm; grosimea 
pere ilor exteriori ai profilului 
δ≥3,0mm, geamuri termopan cu 
grosimea δ≥24,0mmFerestre; 
1,18x1,58=68buc.  1,16x1,58=35buc. 

0,50x1,64=1buc 

1,98x1,58=14buc.,1,78x2,38-2buc. 

Deschiderea cercevea pentru aerisire in 

doua pozitii cu plasa antitantari -

118buc. 

m2 253,60   

8 CK25A 

Usi iesire la balcon: termopan, cu rame 

din profil “A”, ramele  nu mai pu in de 
5 camere cu sticl  LOW-E. Grosimea 

profilului termopan  - δ≥70mm; 
grosimea pere ilor exteriori ai 
profilului δ≥3,0mm, geamuri termopan 
cu grosimea δ≥24,0mm. 
Usi;0,74x2,28=68buc.Sadvici 

Gr.32mm. 

m2 114,80   
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1 2 3 4 5 6 7 

9 CK25A 

Usi: termopan, cu rame din profil “A”, 
ramele nu mai pu in de 5 camere cu 
sticl  LOW-E. Grosimea profilului 

termopan  - δ≥70mm; grosimea 

pere ilor exteriori ai profilului 
δ≥3,0mm, geamuri termopan cu 
grosimea δ≥24,0mm montate in zidarie 
de orice natura la constructii cu 

inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un 

canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv.1,64x2,28= 1buc.Usi intrare in 

camin.Sandvici 32mm 

m2 3,74   

10 CK26A 
Glafuri montate la ferestre din mase 

plastice,exterioare(b=180mm) 
m 150,00   

11 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre sau usi 

din mase plastice,interioare(b=400mm) 
m 150,00   

12 RpCU07D 

Matarea santurilor (latimea pana la 

80mm)in pereti si tavane de pina la 50 

cm2, dupa instalatii sau consolidari 

m 812,00   

13 RpCJ03B 

Reparatii de tencuieli 

interioare,exterioare, brute, la pereti din 

zidarie de caramida sau beton, de 2,5 

cm grosime, executate cu mortar de 

ciment-var marca 50 T 

m2 48,00   

14 CK18B Montarea coltare din mase plastice m 630,00   

15 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe 

baza de ipsos, la pereti si pereti 

despartitori, preparare manuala a 

mortarului.(glafuri si pereti interiori) 

m2 430,00   

16 CF15C 

Tencuieli interioare si exterioare 

sclivisite, executate manual, cu mortar 

de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime 

medie, la pereti din beton  cu suprafete 

plane(glafuri exterioare) 

m2 134,00   

17 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 

de copolimeri vinilici in emulsie 

apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 

existent, executate manual 

m2 430,00   

18 CN11A 

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza 

de polimeri acrilici in dispersie apoasa, 

aplicate in 3 straturi la fatade executate  

pe glet existent 

m2 134,00   
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Obiectul achizi iilor Lot II - Schimbarea u ilor i ferestrelor la c minul „Olimp” 
 

№ 

crt. 

Simbol norme, 

cod  resurse 
Denumire lucr ri U.M. Cantitate 

Pre  pe unitate de 

m sur , lei 
(inclusiv salariu) 

Total, lei (col.5 x 

col.6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Demolari,demontari     

1 RpCO56A 

Demontari: timplarie din lemn (usi, 

ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, 

etc.) 

m2 333,88   

2 RpCO56C 

Demontari: captuseli din 

lemn(pervazuri), asbociment, PFL, 

PAS, tec. la pereti sau tavane 

suspendate, usi, etc. 

m2 137,00   

3 RpCJ35A 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 
m2 476,00   

4 TrB05B2-5 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor demolate, avind peste 25 

kg, pe distanta de 50 m 

t 5,60   

5 TrI1AA01F2 

Incarcarea materialelor din grupa A - 

grele si marunte prin transport pina la 

10 m - de pe rampa sau teren, in auto, 

categoria 2 

t 5,60   

6 Ts 150G 
Transportarea materialelor demolate la 

distanta 10 km. 
t 5,60   

  Capitolul 2. Lucrari de constructii     

7 CK23B 

Ferestre: termopan, cu rame din profil 

“A”, ramele nu mai pu in de 5 camere 
cu sticl  LOW-E. Grosimea profilului 

termopan  - δ≥70mm; grosimea 

pere ilor exteriori ai profilului 
δ≥3,0mm, geamuri termopan cu 
grosimea δ≥24,0mm (instalarea plasei 
antitantari-106buc.) Ferestre; 

1,18x1,58=68buc. 1,16x1,58=29buc. 

1,98x1,58=9buc.Deschiderea cercevea 

pentru aerisire in doua pozitii,geamuri 

LOW-E. 

m2 208,68   

8 CK25A 

Usi iesire la balcon: termopan, cu rame 

din profil “A”, ramele  nu mai pu in de 
5 camere cu sticl  LOW-E. Grosimea 

profilului termopan  - δ≥70mm; 
grosimea pere ilor exteriori ai 
profilului δ≥3,0mm, geamuri termopan 
cu grosimea 

δ≥24,0mm.Usi;0,74x2,28=68buc. 
Sandvici gr. 32mm. 

m2 114,80   

9 CK25A 

Usi intrare camin: termopan, cu rame 

din profil “A”, ramele nu mai pu in de 
5 camere cu sticl  LOW-E. Grosimea 

profilului termopan  - δ≥70mm; 
grosimea pere ilor exteriori ai 
profilului δ≥3,0mm, geamuri termopan 
cu grosimea 

δ≥24,0mm.Usi;.1,54x2,28= 
2buc.Sandvici gr. 32mm. 

m2 7,20   

10 CK26A 
Glafuri montate la ferestre din mase 

plastice,exterioare(b=180mm) 
m 134,00   

11 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre din mase 

plastice,interioare(b=400mm) 
m 134,00   
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12 RpCU07D 

Matarea santurilor (latimea pana la 

80mm)in pereti si tavane de pina la 50 

cm2, dupa instalatii sau consolidari 

m 720,00   

13 RpCJ03B 

Reparatii de tencuieli 

interioare,exterioare, brute, la pereti din 

zidarie de caramida sau beton, de 2,5 

cm grosime, executate cu mortar de 

ciment-var marca 50 T 

m2 38,00   

14 CK18B Montarea coltare din mase plastice m 560,00   

15 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe 

baza de ipsos, la pereti si pereti 

despartitori, preparare manuala a 

mortarului.(glafuri si pereti interiori) 

m2 380,00   

16 CF15C 

Tencuieli interioare si exterioare 

sclivisite, executate manual, cu mortar 

de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime 

medie, la pereti din beton  cu suprafete 

plane(glafuri exterioare) 

m2 122,00   

17 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 

de copolimeri vinilici in emulsie 

apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 

existent, executate manual 

m2 380,00   

18 CN11A 

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza 

de polimeri acrilici in dispersie apoasa, 

aplicate in 3 straturi la fatade executate  

pe glet existent 

m2 122,00   
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Obiectul achizi iilor Lot III - Schimbarea ferestrelor blocul nr. 3 
 

Cantina studențească „Speranța” 
 

№ 

crt. 

Simbol norme, 

cod  resurse 
Denumire lucr ri U.M. Cantitate 

Pre  pe unitate de 
m sur , lei 

(inclusiv salariu) 

Total, lei (col.5 x 

col.6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 Capitolul 1. 

Ospataria.Demolari,demontari 

    

1 RpCO56A 

Demontari: timplarie din lemn (usi, 

ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, 

etc.) 

m2 90,28   

2 RpCO56C 

Demontari: captuseli din 

lemn(pervazuri), asbociment, PFL, 

PAS, tec. la pereti sau tavane 

suspendate, usi, etc. 

m2 8,00   

3 TrB05B2-5 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor demolate, avind peste 25 

kg, pe distanta de 50 m 

t 2,00   

4 TrI1AA01F2 

Incarcarea materialelor din grupa A - 

grele si marunte prin transport pina la 

10 m - de pe rampa sau teren, in auto, 

categoria 2 

t 2,00   

5 Ts 150G 
Transportarea materialelor demolate la 

distanta 10 km. 
t 2,00   

  
Capitolul 2. Ospataria.Lucrari de 

constructii. 

    

6 CK23B 

  Ferestre: termopan, cu rame din profil 

“A”, ramele nu mai pu in de 5 camere 
cu sticl  LOW-E. Grosimea profilului 

termopan  - δ≥70mm; grosimea 
pere ilor exteriori ai profilului 
δ≥3,0mm, geamuri termopan cu 
grosimea δ≥24,0mm (instalarea plasei 
antitantari-18buc) Ferestre: 2,0x2,58-

13buc.; 

1,76x2,10-4buc.; 1,26x1,76-1buc.; 

2,1x2,15-1buc.; 2,1x0,8-2buc.;cu 

deschiderea cercevea pentru aerisire in 

doua pozitii. 

m2 91,96   

7 CK26A 
Glafuri montate la ferestre din mase 

plastice,exterioare(b=180mm) 
m 91,00   

8 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre sau usi 

din mase plastice,interioare(b=300mm) 
m 67,08   

9 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre  din mase 

plastice,interioare(b=350mm) 
m 14,80   

10 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre  din mase 

plastice,interioare(b=400mm) 
m 1,30   

11 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre din mase 

plastice,interioare(b=450mm) 
m 2,20   

12 RpCU07D 

Matarea santurilor (latimea pana la 

80mm)in pereti si tavane de pina la 50 

cm2, dupa instalatii sau consolidari 

m 35,00   

13 RpCJ04A 

Reparatii de tencuieli interioare, de 2 

cm grosime, driscuite, executate la 

pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din 

zidarie de caramida sau blocuri mici de 

beton, cu mortar de ciment-var marca 

25 T, pentru sprit si mortar de var-

ciment marca 10 T, pentru grund si 

stratul vizibil 

m2 2,00   
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14 CF05A1 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, 

executate pe impletitura de sirma, 

driscuite, la pereti si slituri cu mortar 

de ciment-var marca M 100-T pentru 

smir, mortar de ciment-var marca M 

50-T pentru grund si mortar de var-

ciment M 10-T pentru stratul vizibil, 

executate manual pe suprafete drepte, 

inclusiv montarea armaturii de otel si a 

impletiturii, aplicate la pereti, pentru 

suprafete curbe in loc de suprafete 

plane 

m2 28,00   

15 RpCJ18A 

Finisaje cu glet pe tencuieli interioare 

driscuite de 3 mm grosime, executat cu 

pasta de ipsos la pereti si stilpi  

m2 36,00   

16 CF15C 

Tencuieli exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment 

M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la 

pereti din beton  cu suprafete 

plane(glafuri exterioare) 

m2 26,00   

17 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 

de copolimeri vinilici in emulsie 

apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 

existent, executate manual 

m2 36,00   

18 CN11A 

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza 

de polimeri acrilici in dispersie apoasa, 

aplicate in 3 straturi la fatade executate  

pe glet existent 

m2 23,00   
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Departamentul Tehnologii Informaționale 

 

№ 

crt. 

Simbol norme, 

cod  resurse 
Denumire lucr ri U.M. Cantitate 

Pre  pe unitate de 
m sur , lei 

(inclusiv salariu) 

Total, lei (col.5 x 

col.6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Demolari,demontari     

1 RpCO56A 

Demontari: timplarie din lemn (usi, 

ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, 

etc.) 

m2 44,10   

2 RpCO56C 

Demontari: captuseli din 

lemn(pervazuri), asbociment, PFL, 

PAS, tec. la pereti sau tavane 

suspendate, usi, etc. 

m2 8,00   

3 RpCJ35A 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 
m2 30,00   

4 TrB05B2-5 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor demolate, avind peste 25 

kg, pe distanta de 50 m 

t 1,00   

5 TrI1AA01F2 

Incarcarea materialelor din grupa A - 

grele si marunte prin transport pina la 

10 m - de pe rampa sau teren, in auto, 

categoria 2 

t 1,00   

6 Ts 150G 
Transportarea materialelor demolate la 

distanta 10 km. 
t 1,00   

  Capitolul 2. Lucrari de constructii     

7 CK23B 

Ferestre: termopan, cu rame din profil 

“A”, ramele nu mai pu in de 5 camere 
cu sticl  LOW-E. Grosimea profilului 

termopan  - δ≥70mm; grosimea 
pere ilor exteriori ai profilului 
δ≥3,0mm, geamuri termopan cu 
grosimea δ≥24,0mm (instalarea plasei 
antitantari-10buc.) Ferestre; 2,1x2,1- 

10buc. Deschiderea cercevea pentru 

aerisire in doua pozitii 

m2 44,10   

8 CK26A 
Glafuri montate la ferestre din mase 

plastice,exterioare(b=200mm) 
m 22,00   

9 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre din mase 

plastice,interioare(b=450mm) 
m 17,60   

10 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre din mase 

plastice,interioare(b=350mm) 
m 4,40   

11 RpCU07D 

Matarea santurilor (latimea pana la 

80mm)in pereti si tavane de pina la 50 

cm2, dupa instalatii sau consolidari 

m 84,00   

12 RpCJ03B 

Reparatii de tencuieli 

interioare,exterioare, brute, la pereti din 

zidarie de caramida sau beton, de 2,5 

cm grosime, executate cu mortar de 

ciment-var marca 50 T 

m2 12,00   

13 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe 

baza de ipsos, la pereti si pereti 

despartitori, preparare manuala a 

mortarului.(glafuri si pereti interiori) 

m2 30,00   

14 CF15C 

Tencuieli exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment 

M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la 

pereti din beton  cu suprafete 

plane(glafuri exterioare) 

m2 17,00   

 



 57 

1 2 3 4 5 6 7 

15 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 

de copolimeri vinilici in emulsie 

apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 

existent, executate manual 

m2 30,00   

16 CN11A 

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza 

de polimeri acrilici in dispersie apoasa, 

aplicate in 3 straturi la fatade executate  

pe glet existent 

m2 17,00   

17 CK32A 

Storuri din pinze cu suport de 

lemn(confectionarea si montarea plase 

antitantari) 0,66mx1,46m-19buc) 

m2 18,31   
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WC în curte  
 

№ 

crt. 

Simbol 

norme, cod  

resurse 

Denumire lucr ri U.M. Cantitate 

Pre  pe unitate de 

m sur , lei 
(inclusiv salariu) 

Total, lei (col.5 x 

col.6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Demolari,demontari     

1 RpCO56A 
Demontari: timplarie din lemn (usi, 

ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
m2 4,20   

2 RpCJ35A 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 
m2 6,00   

  Capitolul 2. Lucrari de constructii     

3 CK23B 

Ferestre(clasa C,profil 4camere,b=60mm) 

din mase plastice cu unul sau mai multe 

canaturi la constructii cu inaltimi pina la 

35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 

1,00 si 2,5  mp inclusiv; (Profil-4camere,) 

Ferestre; 1,15x0,36- 10buc. Deschiderea 

ramei pentru aerisire in doua pozitii. 

m2 4,10   

4 RpCU07D 

Matarea santurilor (latimea pana la 

80mm)in pereti si tavane de pina la 50 

cm2, dupa instalatii sau consolidari 

m 27,84   

5 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe 

baza de ipsos, la pereti si pereti 

despartitori, preparare manuala a 

mortarului.(glafuri si pereti interiori) 

m2 5,00   

6 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, 

executate manual 

m2 5,00   

    
 

Obiectul achizi iilor Lot IV- Schimbarea ferestrelor blocul nr. 6 

 

№ 

crt. 

Simbol norme, 

cod  resurse 
Denumire lucr ri U.M. Cantitate 

Pre  pe unitate de 
m sur , lei 

(inclusiv salariu) 

Total, lei (col.5 x 

col.6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Demolari,demontari     

1 RpCO56A 
Demontari: timplarie din lemn (usi, 

ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
m2 442,00   

2 RpCO56C 

Demontari: captuseli din lemn 

(pervazuri), asbociment, PFL, PAS, tec. 

la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. 

m2 64,00   

3 RpCJ35A 

Desfaceri de tencuieli (zugraveli) 

interioare sau exterioare driscuite la 

pereti sau  tavane 

m2 230,00   

4 TrB05B2-5 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor demolate, avind peste 25 kg, 

pe distanta de 50 m 

t 6,00   

5 TrI1AA01F2 

Incarcarea materialelor din grupa A - 

grele si marunte prin transport pina la 10 

m - de pe rampa sau teren, in auto, 

categoria 2 

t 6,00   

6 Ts 150G 
Transportarea materialelor demolate la 

distanta 10 km. 
t 6,00   

  Capitolul 2. Lucrari de constructii     

7 CK23B 

Ferestre cu arc(r=0,85); termopan cu 

rame din profil “A”, ramele nu mai pu in 
de 5 camere cu sticl  LOW-E. Grosimea 

profilului termopan  - δ≥70mm; 

m2 180,87   
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1 2 3 4 5 6 7 

grosimea pere ilor exteriori ai profilului 
δ≥3,0mm, geamuri termopan cu 

grosimea δ≥24,0mm; instalarea plasei 
antitantari(53buc.). Ferestre; 

1,70x2,1=36buc.   1,7x2,38-17buc. 

Deschiderea cerceveta pentru aerisire in 

doua pozitii 

8 CK23B 

Ferestre: termopan, cu rame din profil 

“A”, ramele nu mai pu in de 5 camere cu 

sticl  LOW-E. Grosimea profilului 

termopan  - δ≥70mm; grosimea pere ilor 
exteriori ai profilului δ≥3,0mm, geamuri 
termopan cu grosimea δ≥24,0mm, 
instalarea plasei antitantari-73buc. 

Ferestre; 

1,7x2,28=32buc.,1,7x2,20=24buc.  

1,0x2,2=7buc., Deschiderea cercevetei 

pentru aerisire in doua pozitii. 

m2 229,20   

9 
CK23B 

 

Ferestre(clasa B,profil 5 camere,culoarea 

gri) din mase plastice cu unul sau mai 

multe canaturi la constructii cu inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, avind suprafata 

tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv;  

Ferestre; 1,20x0,95- 2buc. 

0,96x0,85=17buc. 

1,05x0,95=15bucDeschiderea ramei in 2 

pozitii (Plasa antitantari-17buc.) 

m2 31,11   

10 CD50A 

Zidarie din caramida simpla, format 250 

x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea 

pina la 4 m 

m3 1,20   

11 CK26A 
Glafuri montate la ferestre din mase 

plastice,exterioare(b=200mm) 
m 203,00   

12 CK26C 
Pervazuri montate la ferestre din mase 

plastice,interioare(b=420mm) 
m 203,00   

13 RpCU07D 

Matarea santurilor (latimea pana la 

80mm)in pereti si tavane de pina la 50 

cm2, dupa instalatii sau consolidari 

m 945,00   

14 RpCJ03B 

Reparatii de tencuieli 

interioare,exterioare, brute, la pereti din 

zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm 

grosime, executate cu mortar de ciment-

var marca 50 T 

m2 66,82   

15 CK18B Montarea coltare din mase plastice m 580,00   

16 CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe 

baza de ipsos, la pereti si pereti 

despartitori, preparare manuala a 

mortarului.(glafuri si pereti interiori) 

m2 402,00   

17 CF15C 

Tencuieli exterioare sclivisite, executate 

manual, cu mortar de ciment M 100-T de 

0,5 cm grosime medie, la pereti din beton  

cu suprafete plane(glafuri exterioare) 

m2 136,00   

18 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 

de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, 

executate manual 

m2 390,00   

19 CN11A 

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza 

de polimeri acrilici in dispersie apoasa, 

aplicate in 3 straturi la fatade executate  

pe glet existent 

m2 136,00   
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Data „____”__________________ 

     _______________________   

          (semn tura autorizat ) 
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SEC IUNEA 5 

FORMULARUL DE CONTRACT 

 

Formular Denumirea 

F5.1 Contract-model 

F5.2 Garan ia de bun  execu ie a contractului 

 

 

  



 64 

FORMULARUL F5.1 

 

        A C H I Z I I I  P U B L I C E  

 

  

 

CONTRACT DE ANTREPRIZ  Nr. _________ 
privind achizi ia prin Licita ie Public  

 

“___”_________20__ __________________________

(municipiu, oraş, jude ) 

1. P r ile contractante 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licita ie Public  nr. ________________ din 
data___________________, între____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, cu sediul în 

(denumirea autorit ii contractante)  
______________________________________________________________________________ 

 (localitatea)  

str._____________________________________,  telefon: ______________, fax: _____________, 

e-mail: _________________, înregistrat la Camera Înregistr rii de Stat, cu nr. ________________  

din “__”______________20__, reprezentat prin ________________________________________,    
(numele, prenumele şi func ia conduc torului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ______________________________________________,  

(denumirea operatorului economic)  

cu sediul în  _____________________________________________________________________, 

 (localitatea)  

str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, 

e-mail: _________________, înregistrat la Camera Înregistr rii de Stat, cu nr. .________________  

din “__”______________20__, autorizat pentru activitatea în construc ii: autoriza ia nr.  ________  

din “__”______________20__, eliberat  de  ___________________________________________, 

pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate___________________________________, 

reprezentat prin  _________________________________________________________, în calitate 
(numele şi func ia conduc torului)  
de Antreprenor, pe de alt  parte. 

2. Obiectul contractului 

Antreprenorul se oblig  s  execute lucr rile  ___________________________________________ 

______________________________________________________________ (descrierea succint ), 
Cod CPV: _________-_  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 
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executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescrip iilor tehnice în vigoare. 

3. Perioada de executare 

3.1. Durata de executare a lucr rilor contractate este de______ luni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de începere a execut rii si asigur rii lucrului ritmic de c tre beneficiar – 

ordonatorul de credite. 

3.2. Perioada de executare poate fi prelungit  dac  constrîngerea activit ii se datoreaz  
urm toarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorit  unor greve organizate de federa ia sindicatelor de ramur  la nivel na ional şi 
recunoscute ca legale prin justi ie ale personalului Antreprenorului general sau ca 

urmare a unor evenimente similare desf şurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general; 

c) datorit  for ei majore sau altei situa ii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul general; 

d) influen ei factorilor climatici, care împiedic  respectarea în executare a normelor şi 
reglement rilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamit ilor naturale recunoscute de autoritatea legal . 
3.3. Conform dispozi iei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucr rilor sau a unor p r i ale acestora pe o durat  şi în modul în care Beneficiarul consider  
necesar. Pe timpul suspend rii, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucr rile în mod 
corespunz tor, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sist rii lucr rilor suportate de Antreprenorul general vor fi pl tite de Beneficiar. 

3.4. La terminarea lucr rilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c  sînt îndeplinite 

condi iile de recep ie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notific ri, Beneficiarul 
va convoca comisia de recep ie. 

3.5. În baza documentelor de confirmare a execut rii şi a constat rilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dac  sînt întrunite condi iile pentru anun area comisiei de recep ie. În 
cazul în care se constat  c  sînt lipsuri şi deficien e acestea vor fi aduse la cunoştin a 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 

Dup  constatarea lichid rii tuturor lipsurilor şi deficien elor, la o nou  solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep ie. Comisia de recep ie 
va constata realizarea lucr rilor în conformitate cu documenta ia de executare, cu 
reglement rile în vigoare şi cu prevederile din contract. În func ie de constat rile f cute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recep ia. Recep ia poate fi f cut  şi pentru p r i de 
construc ie distincte fizic şi func ional.  

4. Valoarea lucr rilor şi modalit ile de plat  

4.1. Valoarea lucr rilor de construc iei-montaj ce reprezint  obiectul prezentului contract este de 
_____________________________________ lei (inclusiv TVA).  

4.2. Achit rile vor fi efectuate în limitele aloc rilor bugetare anuale.  
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dup  verificarea şi acceptarea situa iei de plat  

definitive de c tre Beneficiar. Dac  verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în 
special datorit  unor eventuale litigii, contravaloarea lucr rilor care nu sînt în litigiu va fi 
pl tit  imediat.  

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pîn  cînd procesul-verbal de recep ie final  nu va fi 
semnat de comisia de recep ie, care confirm  c  lucr rile au fost executate conform 
contractului.  

4.5. Recep ia final  va fi efectuat  conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucr rile executate nu va fi condi ionat  de 



 66 

semnarea procesului-verbal de recep ie final .  
 

5. Ajustarea valorii contractului 

5.1. Pentru cazurile cînd urmeaz  s  fie f cute modific ri la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, p r ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
inciden  în domeniul achizi iilor publice ce reglementeaz  modalit ile de ajustare a valorii 

contractelor de achizi ii publice.   

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate 

6.1. Antreprenorul general este obligat s  execute toate lucr rile, prev zute în contract, în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucr rilor şi graficul de executare şi de 
o calitate corespunz toare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care p r ile din lucrarea ce se contracteaz  se execut  în subantrepriz , 
Antreprenorul general trebuie s  prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucr rile pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execut rii lucr rilor, Antreprenorul general este obligat s  comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. 

6.4. Angajarea for ei de munc  pe baz  de acord nu este considerat  ca f cînd obiectul unei 
subcontract ri.  

7. Drepturile şi obliga iunile antreprenorului general şi ale beneficiarului 

7.1. Întreaga documenta ie necesar  pentru executarea lucr rilor contractate se pune de c tre 
Beneficiar la dispozi ia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucr rilor publice.  

7.2. Antreprenorul general are obliga ia s  execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 
proprie r spundere. Pentru aceasta el este obligat s  respecte proiectul, documenta ia de 
executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construc ii. De asemenea, are 
obliga ia de a conduce executarea lucr rii contractate şi de a veghea asupra men inerii ordinii 
la locul unde se desf şoar  activitatea.  

7.3. Documenta ia pus  la dispozi ia Antreprenorului general se repartizeaz  astfel:  
a) un exemplar integral al documenta iei se prevede pentru completarea c r ii tehnice;  
b) dou  exemplare r mîn la dispozi ia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se p streaz  la şantier, iar  
c) altul va fi inut de c tre acesta la dispozi ie pentru consultare de c tre Inspec ia de 

Stat în Construc ii, precum şi de c tre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.  

7.4. Desenele, calculele, verific rile calculelor, caietele de m sur ri (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s  le întocmeasc  şi sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozi ia acestuia de c tre Beneficiar 
sau Antreprenorul general, dup  caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte 
scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie s  fie restituite la cerere, dac  nu s-a convenit 

altfel.  

7.5. Oferta adjudecat  face parte integrant  din contract. Ea trebuie s  fie corect  şi complet . 
Pre urile stabilite vor acoperi toate obliga iunile din contract şi toate opera iunile pentru 
terminarea şi între inerea corespunz toare a lucr rilor. Dup  acceptarea ofertei sale, 

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare 
valoric  a mijloacelor financiare necesare execut rii lucr rilor, corelate cu graficul de 
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executare a lucr rilor, conform ordinii tehnologice de executare.  
7.6. Dac  Beneficiarul nu emite în timp util dispozi ii suplimentare care s  con in  instruc iuni 

sau aprob ri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cîte ori este posibil, c  acestea pot s  provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desf şurarea lucr rilor. Notificarea va con ine detaliile sau dispozi iile ce se cer şi va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce 
survin datorit  lipsei acestor documente.  

7.7. Întreaga documenta ie necesar  pentru executarea lucr rilor de subantrepriz  va fi pus  la 
dispozi ia subantreprenorilor de c tre Antreprenorul general, f r  plat , în dou  exemplare, 
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriz ), stabilite prin graficul de 

executare.  

7.8. Antreprenorul general va executa şi va între ine toate lucr rile, va asigura for a de munc , 
materialele, utilajele de construc ii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucr rilor. Acesta îşi asum  întreaga responsabilitate pentru toate opera iunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.  

7.9. Forma de garan ie bancar  agreat  de Beneficiar este _______________________________ 
în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit. 

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajeaz  s  ob in  
garan ia din partea unei b nci, pentru o sum  care reprezint  garan ia de bun  executare a 
contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care 
forma de garan ie bancar  agreat  de Beneficiar este re inerea succesiv  din facturile par iale 
pentru situa iile de lucr ri, în cuantum de __% din valoarea lunar  a acestora pîn  la 
atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste re ineri vor fi efectuate 

pîn  la completarea garan iei de bun  execu ie. Sumele astfel re inute vor fi comunicate la o 
banc , aleas  de ambele p r i – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un 
cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucr toare de la 
efectuarea re inerii. Beneficiarul trebuie s  dispun  ca banca s  înştiin eze  Antreprenorul 
general de transferul efectuat, precum şi de destina ia lui. 

7.11. Garan ia de bun  executare se va restitui Antreprenorului general în baza notific rii 
Beneficiarului c tre agentul bancar. Notificarea se va face dup  semnarea procesului-verbal 

de recep ie final .  
7.12. Beneficiarul trebuie s  restituie Antreprenorului general garan ia la termenul fixat, cel tîrziu 

la expirarea duratei de bun  executare, dac  acesta nu a înaintat pîn  la acea dat  preten ii 
asupra ei. Atîta timp îns  cît preten iile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 

poate re ine o parte corespunz toare din valoarea garan iei, în limitele prejudiciului cauzat.  
7.13. Antreprenorul general garanteaz  c , la data recep iei, lucrarea executat  are calit ile 

stipulate în contract, corespunde reglement rilor tehnice în vigoare şi nu este afectat  de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condi iilor 
normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

7.14. La lucr rile la care se fac încerc ri, se consider  calitatea probei îndeplinit  atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglement rile tehnice în vigoare.  

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desf şurarea lucr rilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta i. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de munc , în ateliere, depozite şi oriunde se desf şoar  activit i legate de realizarea 
obliga iilor contractuale. La cerere, trebuie s  i se pun  la dispozi ie desenele şi documenta ia 
de executare pentru examinare şi s  i se dea toate l muririle, condi ia fiind ca prin aceasta s  
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informa iile secrete, precum şi 
documenta iile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confiden iale.  

7.16. Beneficiarul este autorizat s  emit  dispozi iile pe care le consider  necesare execut rii 
lucr rilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi iile se adreseaz  în 
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excep ia cazurilor în 
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
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s  i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 

executarea lucr rilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.  
7.17. Dac  Antreprenorul general consider  c  dispozi iile Beneficiarului sînt nejustificate sau 

inoportune, el poate ridica obiec ii, dar acestea nu îl absolv  de a executa dispozi iile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dac  prin executarea dispozi iilor 
Beneficiarului se creeaz  dificult i în executare, care genereaz  cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de c tre Beneficiar.  

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin , c ilor de circula ie şi limitelor terenului pus 
la dispozi ia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sînt obliga iuni ale Beneficiarului.  

7.19. Pentru verificarea tras rii de c tre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat s  protejeze şi s  p streze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

lucr rilor.  
7.20. Ridic rile de teren, tras rile şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispozi ia 

Antreprenorului general de c tre Beneficiar pentru executarea contractului sînt hot rîtoare. 
Antreprenorul general este obligat s  verifice documentele primite şi s  înştiin eze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactit ile constatate sau presupuse.  

7.21. Antreprenorul general are obliga ia s  stabileasc  toate rela iile care reglementeaz  
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este r spunz tor fa  de Beneficiar pentru 
respectarea de c tre subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obliga iunilor legale şi 
profesionale.  

7.22. Beneficiarul are obliga ia s -şi procure toate autoriza iile şi avizele prev zute de actele 
normative, precum şi regulamentele (documentele) care s -i permit  executarea lucr rilor în 
cauz .  

7.23. Pe parcursul execut rii lucr rilor, Beneficiarul are dreptul s  dispun  în scris:  
a) îndep rtarea de pe şantier a oric ror materiale care sînt calitativ necorespunz toare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunz toare calitativ cu altele corespunz toare;  
c) îndep rtarea sau refacerea oric rei lucr ri sau p r i de lucrare necorespunz toare din 

punct de vedere calitativ.  

7.24. În cazul neexecut rii de c tre Antreprenor a dispozi iilor din punctul 7.23., Beneficiarul 

poate opri lucr rile, angaja şi pl ti al i antreprenori pentru executarea acestor lucr ri, punînd 
în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condi iile legii, s  compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în leg tur  cu faptul neexecut rii.  

7.25. În cazul în care în timpul execut rii lucr rilor, pe amplasamente se descoper  valori istorice, 
artistice sau ştiin ifice, Antreprenorul general este obligat s  opreasc  executarea lucr rilor în 
zona respectiv  şi s  comunice Beneficiarului, organelor de poli ie sau organelor competente 
acest fapt.  

7.26. În timpul desf şur rii lucr rilor, Antreprenorul general are obliga ia s  men in  c ile de 
acces libere, s  retrag  utilajele, s  îndep rteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucr ri 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucr rilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe şantier toate utilajele de construc ie, surplusurile de materiale, 
deşeurile şi lucr rile provizorii.  

7.27. Antreprenorul general trebuie s  ob in , pe propria cheltuial , toate avizele şi aprob rile şi s  
pl teasc  toate taxele necesare legate de executarea lucr rilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucr rilor. Beneficiarul va restitui 

Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirm rii de c tre acesta.  

8. For a de munc  

8.1     Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalit ile necesare angaj rii 
întregii for e de munc  pentru realizarea lucr rilor contractate în conformitate cu prevederile 
legisla iei în vigoare.  
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9. Materialele şi executarea lucr rilor propriu-zise 

9.1. Materialele vor fi de calitatea prev zut  în documenta ia de executare, urmînd a fi supuse 

periodic la diverse test ri de c tre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, for a de munc , instrumentele, utilajul şi 
materialele necesare pentru examinarea, m surarea şi testarea lucr rilor.  

9.2. Costul probelor şi încerc rilor va fi suportat de Antreprenorul general, dac  acesta este 
prev zut în documenta ie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

9.3. Probele neprev zute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucr ri sau materiale 
puse în oper  vor fi suportate de Antreprenorul general, dac  se dovedeşte c  materialele nu 
sînt corespunz tor calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile 

contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt  persoan  autorizat  de aceştia au acces tot timpul la 

lucr ri pe şantier şi în locurile unde se preg teşte lucrarea, în depozite de materiale 

prefabricate etc.  

9.5. Lucr rile care devin ascunse nu vor fi acoperite f r  aprobarea responsabilului tehnic atestat 
şi, dup  caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora s  
examineze şi s  urm reasc  orice lucrare care urmeaz  s  fie ascuns . Antreprenorul general 
va anun a responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucr ri, inclusiv 
funda iile cl dirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul 
vor participa la examinarea şi m surarea lucr rilor de mai sus.  

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau p r i de lucrare la dispozi ia Beneficiarului 
şi va reface aceast  parte sau p r i de lucrare, dac  este cazul. Dac  se constat  c  lucr rile 
au fost de calitate corespunz toare şi realizate conform documenta iei de executare, 
dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de 
Antreprenorul general.  

9.7. Beneficiarul trebuie s  pun  la dispozi ia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 

convenit altfel, f r  plat :  
a) suprafe ele de teren necesare pentru depozite şi locuri de munc  pe şantier;  
b) c ile de acces rutier şi racordurile de cale ferat ;  
c) racordurile pentru utilit i (ap , gaz, energie, canalizare etc.) pîn  la limita 

amplasamentului şantierului.  
9.8. Costurile pentru consumul de utilit i, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

m surat se suport  de c tre Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suport  propor ional de c tre aceştia.  

9.9. Lucr rile executate de Antreprenorul general în afara celor prev zute în contract sau f r  
dispozi ia Beneficiarului, precum şi cele care nu respect  prevederile contractului, f r  a 
exista în acest sens o dispozi ie expres  a Beneficiarului, nu vor fi pl tite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie s  înl ture aceste lucr ri, în termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el r spunde în fa a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 

provocat acestuia. Lucr rile respective vor fi pl tite Antreprenorului general numai dac  se 
dovedesc a fi necesare şi se presupune c  ele corespund voin ei Beneficiarului, în care caz 
vor fi notificate imediat.  

9.10. Lucr rile vor începe dup  10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunz tor şi primirea ordinului de executare.  

10. Perioada de garan ie şi remedieri în perioada de garan ie 

10.1. Perioada de garan ie pentru lucr rile prev zute la art. 2 al prezentului contract-model este de 

_______ ani.  

10.2. Perioada de garan ie curge de la data recep iei finale şi pîn  la expirarea termenului prev zut 



 70 

la punctul 10.1 din prezentul articol.  

10.3. Antreprenorul general are obliga ia ca în perioada de garan ie s  înl ture toate defec iunile ce 
in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuial  proprie, în urma unei notific ri 

transmise de c tre Beneficiar.  
10.4. Dac  defec iunile nu se datoreaz  neglijen ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucr rile 

fiind executate de c tre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 

evaluat şi pl tit ca lucr ri suplimentare.  

11. R spunderea p r ilor 

11.1. P r ile de contract r spund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 
reprezentan ilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizeaz  pentru 
îndeplinirea obliga iilor ce le revin.  

11.2. Dac  în leg tur  cu executarea lucr rilor de construc ii se produce o daun  unui ter , p r ile 
contractante r spund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între p r i a 
cuantumului r spunderii pentru dauna provocat  se va ine seama de gradul de vinov ie a 
fiec rui partener în producerea acesteia, dac  în clauzele contractuale nu s-a prev zut altfel. 
Dac  prejudiciul cauzat ter ei persoane este urmare a unei m suri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicat , atunci acesta poart  singur r spunderea, numai dac  
Antreprenorul general l-a înştiin at în prealabil de pericolul legat de executarea dispozi iei.  

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

înc lcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a re elelor de utilit i, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de p mînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngr diri sau limit ri din proprie vin .  

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucr rii, la 

modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau p r ilor de 
construc ie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucr rile 
executate de al i agen i economici, atunci el trebuie s -i comunice obiec iile, în scris, 
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucr rilor. Beneficiarul r mîne 
r spunz tor pentru informa iile, dispozi iile şi livr rile sale.  

11.5. Antreprenorul general trebuie s  asigure lucr rile executate şi dot rile pe care le are la 
dispozi ie împotriva degrad rii şi furturilor pîn  la predarea lucr rilor c tre Beneficiar. El 
trebuie s  ia m suri de protec ie contra degrad rii lucr rii datorit  ac iunilor atmosferice şi a 
apei şi s  îndep rteze z pada şi ghea a.  

11.6. Dac  nerespectarea de c tre Antreprenorul general a prevederilor oric rui regulament sau 
hot rîri ale autorit ilor administra iei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucr rilor, provoac  pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi desp gubit de Antreprenorul general în m rimea sumei prejudiciului.  

11.7. Dac  motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre p r ile 
contractante, atunci cealalt  parte poate emite preten ii privind desp gubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  

11.8. Pentru refuzul de a executa lucr rile prev zute în prezentul Contract, se va re ine garan ia de 
bun  executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituit  în conformitate cu 
prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suport  o penalitate în valoare de  
___% [indica i procentajul] din suma total  a contractului. 

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucr rilor, Antreprenorul poart  r spundere material  în 
valoare de 0,1% din suma lucr rilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ___ % 
[indica i procentajul] din suma total  a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea 
dep e te ________ zile, se consider  ca fiind refuz de a executa lucr rile prev zute în 
prezentul Contract i Antreprenorul  i se va re ine garan ia de bun  executare a contractului, 
în cazul în care ea a fost constituit  în conformitate cu prevederile punctului 7.9. 

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poart  r spundere material  în valoare de ___% 
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[indicați procentajul]  din suma lucr rilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de  
___% [indicați procentajul] din suma total  a prezentului contract. 

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensa ii 
pl tibile conform prevederilor legale, în privin a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep ia unui 
accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agen ilor sau a angaja ilor 
acestora.  

12. Solu ionarea litigiilor 

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi propriet ile materialelor de construc ie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectu rii probelor, a utilajelor de construc ie folosite, fiecare parte 
poate, dup  o înştiin are prealabil  a celeilalte p r i, s  cear  efectuarea unor cercet ri de 
c tre o institu ie public  de cercetare. Costurile cercet rilor efectuate se suport  de partea a 
c rei culp  a fost dovedit .  

13. Rezilierea contractului 

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac  :  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obliga ie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general în situa ia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onoreaz  o plat  scadent  mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notific  antreprenorul general c  din motive neprev zute şi datorit  unor 

conjuncturi economice îi este imposibil s  continue îndeplinirea obliga iunilor 
contractuale.  

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac :  
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr  în lichidare în vederea fuzion rii sau 

are o ipotec  pe capital;  
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;  

c) Antreprenorul general nu începe lucr rile f r  s  aib  un motiv justificat sau nu reia 
lucr rile suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispozi iei scrise de 
reîncepere a lucr rilor;  

d) Antreprenorul general nu a îndep rtat materialele necorespunz toare de pe şantier sau 
nu a ref cut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.  

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele men ionate la punctele 13.1. şi 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris p r ii contractante cu cel pu in 15 zile lucr toare 
anterior d ii solicitate de reziliere.  

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep ie care va 

efectua recep ia cantitativ  şi calitativa a lucr rilor executate.  
13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situa ia lucr rilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucr rilor provizorii, dup  care se vor stabili sumele care 

urmeaz  s  le pl teasc  în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe 
care trebuie s  le suporte Antreprenorul general din vina c ruia s-a reziliat contractul.  

13.6. Plata garan iei de bun  executare se va efectua numai dup  expirarea perioadei de garan ie 
(dup  efectuarea recep iei finale), iar în cazurile prev zute la literele c) si d) punctul 13.2. 

din prezentul articol dup  rezilierea contractului.  
13.7. Dup  rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucr rilor cu respectarea 

prevederilor legale.   
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14. Dispozi ii finale 

14.1. Urm toarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca 
fiind parte integrant  a prezentului contract:  

a. prezentul formular de contract completat şi semnat;  
b. oferta, formularul de ofert  şi anexa la formularul de ofert ;  
c. listele cu cantit i de lucr ri şi utilaje, devizele-ofert  şi listele cu consumurile de resurse 

anexate.  

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în alt  
limb  de circula ie interna ional .  

14.3. În cazurile în care apar ambiguit i sau discrepan e în clauzele prezentului contract, acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc iuni în acest sens pentru Antreprenorul 
general.  

14.4. În documentele contractului nu se pot face modific ri f r  acordul ambelor p r i.  
14.5. Prezentul Contract se consider  încheiat la data semn rii şi intr  în vigoare dup  înregistrarea 

lui de c tre Agen ia Achizi ii Publice i, dup  caz , de c tre Trezoreria de Stat sau de c tre 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan elor, fiind valabil pîn  la 31 decembrie 
20______.                          

14.6. Prezentul Contract reprezint  acordul de voin  al ambelor p r i şi este semnat ast zi,  “___” 
______________20______ . 

14.7. Pentru confirmarea celor men ionate mai sus, P r ile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legisla ia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

15. Rechizitele juridice, poştale şi de pl i ale p r ilor 

“ BENEFICIAR”:  “ ANTREPRENOR”: 
Adresa:  Adresa:  

Tel./Fax:  Tel./Fax:  

Denumirea 

B ncii:  
Denumirea 

B ncii:  

Adresa 

B ncii:  
Adresa 

B ncii:  

Cod 

Bancar: 
 

Cod 

Bancar: 
 

Cont de 

decontare: 
 

Cont de 

decontare: 
 

Cod fiscal:  Cod fiscal:  

16. Semn turile p r ilor 

“ BENEFICIAR”:  

L.Ş. 
“ ANTREPRENOR”: 
L.Ş. 
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FORMULARUL F5.2 

 

                              BANCA 
                 __________________________________________ 

                                  (denumirea) 

 

SCRISOARE DE GARAN IE BANCAR  DE BUN  EXECU IE 
C tre_________________________________________________________________________
_____ 

                              (denumirea autorit ii contractante şi adresa complet ) 
 

Cu privire la contractul de achizi ie public  de lucr ri__________________________________, 

                                                                                                      (denumirea contractului)           

încheiat între____________________________________________________,în calitate de 

Antreprenor, şi ___________________________________________________, în calitate de 

Autoritate contractant , ne oblig m prin prezenta s  pl tim în favoarea autorit ii contractante, 

pîn  la concuren a sumei de ______________________________________________________, 

reprezentînd_______% din valoarea contractului respectiv, orice sum  cerut  de acesta la prima 

sa cerere înso it  de o declara ie cu privire la neîndeplinirea obliga iilor ce revin Antreprenorului, 

astfel cum sînt acestea prev zute în contractul de achizi ie public  mai sus men ionat. Plata se va 

face în termenul men ionat în cerere, f r  nici o alt  formalitate suplimentar  din partea 

Autorit ii contractante sau a Antreprenorului. 

Prezenta garan ie este valabil  pîn  la data de ______________________ 

În cazul în care p r ile contractante sînt de acord s  prelungeasc  perioada de valabilitate a 

garan iei sau s  modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului 

b ncii, se va ob ine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garan ie îşi 

pierde valabilitatea. 

 

Parafat  de Banca___________________________________ 

în ziua_______luna____anul______ 

 

 

      _____________________________ 

    (semn tura  autorizat ) 
 

 


