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OBIECTIV: [0018] - AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ - str. 

Mihai Viteazul, mun. Făgăraș, jud. Brașov
Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proiectant: ATIC STUDIO ARHITECTURA SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Din care:

C+M

Nr. cap./

subcap.

deviz general

Valoarea

cheltuielilor pe 

obiect

(exclusiv TVA)
lei lei

1 32 4

Amenajarea terenului1.2

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala

1.3

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

Realizarea utilităților necesare obiectivului2

Proiectare3.5

Tema de proiectare3.5.1

Studiu de prefezabilitate3.5.2

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general

3.5.3

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

3.5.5

Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

Investiția de bază4

Constructii si instalatii4.1

        [0018.1] ARHITECTURA4.1.1

        [0018.2] REZISTENTA4.1.2

        [0018.3] INSTALATII4.1.3

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

4.4

Dotari4.5

Active necorporale4.6

Organizare de santier5.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier

5.1.1

Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2

Cheltuieli diverse si neprevazute5.3

Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA     19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

BENEFICIAR                                                                                                             PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: [0018] - AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ - str. 

Mihai Viteazul, mun. Făgăraș, jud. Brașov
OBIECTUL: [0018.1] - ARHITECTURA

Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proiectant: ATIC STUDIO ARHITECTURA SRL

Obiectul [0018.1] - ARHITECTURA

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Nr.
cap./subcap.
deviz general

lei

Valoare
(exclusiv TVA)

1 2 3

I. Lucrari de constructii si instalatii

    Constructii si instalatii4.1

        [0018.1.1] DESFACERI4.1.1

        [0018.1.2] FINISAJE4.1.2

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

4.4

    Dotari4.5

    Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

    Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

BENEFICIAR                                                                                                             PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: [0018] - AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ - str. 

Mihai Viteazul, mun. Făgăraș, jud. Brașov
OBIECTUL: [0018.2] - REZISTENTA

Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proiectant: ATIC STUDIO ARHITECTURA SRL

Obiectul [0018.2] - REZISTENTA

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Nr.
cap./subcap.
deviz general

lei

Valoare
(exclusiv TVA)

1 2 3

I. Lucrari de constructii si instalatii

    Constructii si instalatii4.1

        [0018.2.1] REZISTENTA4.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

4.4

    Dotari4.5

    Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

    Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

BENEFICIAR                                                                                                             PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: [0018] - AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ - str. 

Mihai Viteazul, mun. Făgăraș, jud. Brașov
OBIECTUL: [0018.3] - INSTALATII

Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proiectant: ATIC STUDIO ARHITECTURA SRL

Obiectul [0018.3] - INSTALATII

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Nr.
cap./subcap.
deviz general

lei

Valoare
(exclusiv TVA)

1 2 3

I. Lucrari de constructii si instalatii

    Constructii si instalatii4.1

        [0018.3.1] INSTALATII SANITARE4.1.1

        [0018.3.2] ELECTRICE4.1.2

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport

4.4

    Dotari4.5

    Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

    Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

BENEFICIAR                                                                                                             PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: [0018] - AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ - str. 

Mihai Viteazul, mun. Făgăraș, jud. Brașov
OBIECTUL: [0018.1] - ARHITECTURA

STADIUL FIZIC: [0018.1.1] - DESFACERI

Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proiectant: ATIC STUDIO ARHITECTURA SRL

- lei - 08.04.2022

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  40.000Taierea manuala a tufisurilor, arbustilor si 

arborilor subtiri fara scoaterea radacinilor 

usoare     

C.4.A.A[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 

mc

 0.500Sapatura mecanica cu excavatorul de 

0,21-0,39mc inpamint cu 

umid.nat.descarc.in depoz.teren cat.i     

TSC02XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc  100.000Demolare partiala a elem.de beton armat 

in ved.modific.,racord.cu ciocan de abataj 

(mecanic)     

PB19D#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  1.000Desfacere instalații existente     GD03A3%[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 100 

mc

 1.500Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 

distante de :...incarcare in autovehicul cu 

incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 

mc,pamant din teren categoria 2 la distanta 

de 11-20m     

TSC35B11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona  1.000Transport.materiale cu roaba primii 10m     H1P03A

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona  1.000Incarcarea materialelor, grupa a-grele 

si...marunte,prin aruncare rampa-vagon 

categ.1     

TRI1AA01A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona  480.000Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=10 km     

TRA01A10P

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
CAS

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

BENEFICIAR                                                                                                             PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: [0018] - AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ - str. 

Mihai Viteazul, mun. Făgăraș, jud. Brașov
OBIECTUL: [0018.1] - ARHITECTURA

STADIUL FIZIC: [0018.1.2] - FINISAJE

Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proiectant: ATIC STUDIO ARHITECTURA SRL

- lei - 08.04.2022

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

FANTANA NOUA1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 mc  4.500Strat de agregate naturale cilindrate 

(balast), avand functia de rezidenta filtranta, 

izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu 

asternere manuala;     

DA06A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 mc  45.000Strat de agregate naturale cilindrate 

(balast), avand functia de rezidenta filtranta, 

izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu 

asternere mecanica;     

DA06B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 mc  45.000Compactare balast     TSD04XC[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 mp  210.000Hidroizolatie membrana bentonitica     PE19A#[1]

   2600442 mp  241.500Membrana hidroizolatoare  bentonitica     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.5 mc  18.000Umplutura...de pamant     RPCA06A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.6 mc  18.000Compactarea cu maiul de mana a 

umpluturilor executate in sapaturi 

orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv 

udarea fiecarui strat de pamant in 

parte,avand :...10 cm grosime pamant 

coeziv     

TSD04B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.7 mc  43.470Umplutura cu: nisip     ACE08A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.8 mp  120.000Folie pvc     RCSE40A1%
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STADIUL FIZIC:   [0018.1.2] - FINISAJE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.9 mc  6.000Turnarea betonului simplu  în fundatii 

continue, izolate si socluri cu volum pâna la 

3 mc, inclusiv - 5 cm     

CA01A1

   20019288 mc  6.048Beton marfa C8/10 T3 H II/A-S 32,5 R 31 ( 

B150 )     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.10 mp  165.000Amorsa de aderenta cu actiune in 

profunzime     

IZF01E

   7331408 kg  33.000Amorsa de aderenta cu actiune in 

profunzime     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.11 mp  165.000Sapa de panta pe baza de liant hidrauic 

2cm     

RCSE12A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.12 m  130.000Etansarea suplimentara pe contur,  la 

strapungeri sau rosturi...profile din polimer 

expandat     

CE25B#

   6718348 buc  143.000Profile din polimer expandat     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.13 mp  165.000Hidroizolatie flexibila bicomponenta pe 

baza de ciment si latex, aplicata in 2 straturi     

IZF73B01+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.14 m  64.000Cordon din cauciuc butilic ?i bentonita, 

expandabil     

CE25A#

   7300471 m  64.640Cordon din cauciuc butilic ?i bentonita, 

expandabil     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.15 mp  85.000Placare cu andezit fiamat antiderapant, 

culoare gri antracit     

CFB07G+

   20029989 kg  51.000Chit de rosturi epoxidic cu efect 

antibacterian     

   20029149 kg  255.000Adeziv pe baza de ciment aditivat cu latex, 

flexibil     

   2205862 mp  86.700Andezit fiamat antiderapant, culoare gri 

antracit     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.16 mp  45.000Placare cu granit fiamat antiderapant, 

culoare alb     

CFB07G+

   20029989 kg  27.000Chit de rosturi epoxidic cu efect 

antibacterian     

   20029149 kg  135.000Adeziv pe baza de ciment aditivat cu latex, 

flexibil     

   2202134 mp  45.900Granit fiamat antiderapant, culoare alb     



A
T

IC
 S

T
U

D
IO

 A
R

H
IT

E
C

T
U

R
A

 S
R

L

STADIUL FIZIC:   [0018.1.2] - FINISAJE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.17 mp  35.000Placare cu caramida presata pentru 

pardoseli grosime 3cm, impermeabilizata, 

culoare natur     

CFB07G+

   20029989 kg  21.000Chit de rosturi epoxidic cu efect 

antibacterian     

   20029149 kg  105.000Adeziv pe baza de ciment aditivat cu latex, 

flexibil     

   2300741 mp  35.700Caramida presata pentru pardoseli 

grosime 3cm, impermeabilizata, culoare 

natur     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.18 mp  45.000Hidroizolatie flexibila bicomponenta pe 

baza de ciment si latex, aplicata in 2 straturi     

IZF73B01+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.19 buc  11.000Gratar scurgere circular cu fante de 

preluare a apei     

SF07A#

   4203844 buc  11.000Gratar scurgere circular cu fante de 

preluare a apei     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.20 buc  32.000Gratar rectangular otel zincat retea     SF07A#

   4201079 buc  32.000Gratar rectangular otel zincat retea     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.21 tona  400.000Transp.prin purtare directa al materiale 

incomode avand sub 25 kg pe dist. de 20 

m     

TRB05A1B_01#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.22 tona  400.000Transportul rutier al 

materialelor,semifabricatelor cu 

autocamionul pe dist.= ...5 km.     

TRA02A05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.23 tona  14.400Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.24 tona  180.000Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.25 tona  32.400Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=10 km     

TRA01A10P

CAMIN TEHNIC SI REZERVOR DE COMPENSARE2
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STADIUL FIZIC:   [0018.1.2] - FINISAJE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mp  84.000Curatarea peretilor si a tavanelor     PJ11A1[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mp  64.000Reparatii pereti si tavane     RCSJ03B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mp  9.000Strat suport pentru pardoseli executat din 

...mortar ciment m 100-t,driscuit fin, 3 cm 

grosime     

CG01A-13#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 mp  35.000Zugraveli interioare     RCSR01D#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 mp  31.000Amorsa tricomponenta pe baza de 

epoxiciment pentru hidroizolarea 

suprafetelor cu umiditate ridicata (2 

straturi)     

IZF01E[1]

   20027706 kg  15.500Amorsa tricomponenta pe baza de 

epoxiciment pentru hidroizolarea 

suprafetelor cu umiditate ridicata (2 

straturi)     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6 mp  31.000Membrana hidroizolanta din poliuree pura     IZF73B01+

   20028949 kg  68.200Membrana hidroizolanta din poliuree pura     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7 buc  2.000Capac de vizitare metalic     AcE181A01+

   20027625 buc  2.000Capac de vizitare metalic     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8 tona  9.000Transp.prin purtare directa al materiale 

incomode avand sub 25 kg pe dist. de 20 

m     

TRB05A1B_01#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 tona  9.000Transportul rutier al 

materialelor,semifabricatelor cu 

autocamionul pe dist.= ...5 km.     

TRA02A05

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
CAS

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

BENEFICIAR                                                                                                             PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: [0018] - AMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ - str. 

Mihai Viteazul, mun. Făgăraș, jud. Brașov
OBIECTUL: [0018.2] - REZISTENTA

STADIUL FIZIC: [0018.2.1] - REZISTENTA

Beneficiar: MUNICIPIUL FAGARAS

Proiectant: ATIC STUDIO ARHITECTURA SRL

- lei - 08.04.2022

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Sapatura, incarcat, transport auto1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 mc  2.000Sapatura manuala de pamant in spatii 

inchise la deblee,in canale deschise,in 

gropi de imprumut la indepartarea stratului 

vegetal de 10-30 cm grosime etc....in 

pamant cu umiditate naturala aruncarea in 

depozit sau vehicul a carei platforma este 

sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul 

sapaturii teren usor     

TSA01A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 100 

mc

 1.880Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 

de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in 

:...pamant cu umiditate naturala descarcare 

in depozit teren catg 1     

TSC02A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 100m

c

 1.900Incarcat descarcat transportat cu incarcator 

frontal la distanta de:...<10 incarcare in 

autovehicul cu incarcator  frontal pe senile 

de 0,5-0,99mc pamant din teren catI     

TsC35XA1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 tona  192.600Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.=10 km     

TRA01A10P

Umplutura, compactare, transport2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 mc  83.000Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 

20-30cm, udate si batute cu placa 

vibratoare, incl.imprastiat     

RCSA06B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 mc  27.000Strat de agregate naturale cilindrate 

(balast), avand functia de rezidenta filtranta, 

izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu 

asternere mecanica;     

DA06B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 mc  27.000Compactare balast     TSD04XC[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 100m

c

 1.100Incarcat descarcat transportat cu incarcator 

frontal la distanta de:...<10 incarcare in 

autovehicul cu incarcator  frontal pe senile 

de 0,5-0,99mc pamant din teren catI     

TsC35XA1
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STADIUL FIZIC:   [0018.2.1] - REZISTENTA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5 tona  54.000Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10

Cofraje3

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 mp  97.000Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje simple cu forme 

regulate din panouri refolosibile cu 

astereala din scinduri de rasinoase, cu 

astereala din scânduri de rasinoase scurte 

si subscurte inclusiv sprijinirile     

CB01A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 buc  122.000Gaurire beton cu rotopercutanta cu 

diametrul peste 14 mm si introducerea 

ancorelor chimice     

ATD41XD[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 buc  122.000Ancora chimica     RPCG19C#[2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.4 buc  1.000Tija filetata cu saiba si piulita     5216812

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.5 tona  2.000Transp.prin purtare directa al materiale 

incomode avand sub 25 kg pe dist. de 20 

m     

TRB05A1B_01#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.6 tona  2.000Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10

Armare4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 kg  4,491.870Confectionarea armaturilor din otel beton 

pentru beton armat în elemente de 

constructii turnate în cofraje, exclusiv cele 

executate în cofraje glisante fasonarea 

barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si 

diafragme la constructii obisnuite, în 

ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm     

CZ0302A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 kg  4,491.870Montarea armaturilor din otel-beton în 

elemente de constructii, exclusiv cele din 

constructiile executate în cofraje glisante la 

constructii executate la o înaltime pâna la 

35 m inclusiv, din bare fasonate având 

diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi 

si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi 

(inclusiv scari si podeste) cu distantier din 

plastic     

CC02C1

   2000018 kg  4,941.057Otel BST 500C     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3 tona  4.500Transportul rutier al 

materialelor,semifabricatelor cu 

autocamionul pe dist.= ...10 km.     

TRA02A10
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STADIUL FIZIC:   [0018.2.1] - REZISTENTA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.4 tona  4.500Transp.prin purtare directa al materiale 

incomode avand sub 25 kg pe dist. de 20 

m     

TRB05A1B_01#

Betonare5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1 mc  19.000Turnarea betonului armat in elementele 

constructiilor, exclusiv cele executate in 

cofraje glisante la constructii cu înaltimea 

pâna la 35 m inclusiv  în plansee (grinzi, 

stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 

cm inclusiv     

CA02I1

   2100945 mc  19.152Beton de ciment    C8/10     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2 tona  36.000Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3 mc  35.000Turnarea betonului armat in elementele 

constructiilor, exclusiv cele executate in 

cofraje glisante la constructii cu înaltimea 

pâna la 35 m inclusiv  în plansee (grinzi, 

stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 

cm inclusiv     

CA02I1

   20029842 mc  35.280Beton de ciment C35/45     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4 tona  84.000Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5 ora  12.000Pompa hidraulica de beton cu 100m 

conducta,pina la 40 mc/h     

AUT3336

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
CAS

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:     

BENEFICIAR                                                                                                             PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



Nr Simbol UM Cantitatea
Pretul unitar 

(Lei)

Pretul total 

(Lei)

9

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

124

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 M1B01A01+as Montare pompe WILO de circulatie, de 

inalta eficienta, pentru instalatii de: 

incalzire, climatizare, răcire, solare si 
geotermale, cu un rotor, racordare prin 

insurubare, D= 1/2

buc

5 IC11XCas Distribuitor-colector, montat pe 

sustinator gata confectionat, D = 152 - 

250 mm

bucat

a

6 AcD50D01+as Conducta  din PVC COMPACT cu mufa si 

garnitura cu D=400-500mm, L=5-6m

m

3 SD21A#as Duza pulverizare d=6 mm,h=2m buc

4 IC11XCas Distribuitor-colector, montat pe 

sustinator gata confectionat, D = 152 - 

250 mm

bucat

a

1 SD20XAas Duz jet laminar d12 mm,h=3m bucat

a

2 SD20XAas Duza multijet d=38 mm,h=4m bucat

a

11 Aprilie 2022

 

 
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

Obiectivul: Fantana arteziana casa de cultura Fagaras

Obiectul: Instalatii

Devizul: Instalatii sanitare

 

 

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari



2

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
1

Material:

Transport:

0.03

Material:

Transport:

0.015

Material:

Transport:

9.4 11621 ora 0.13

9.5 11631 ora 0.13

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
1

Material:

Transport:

0.63

Material:

Transport:

2

Material:

Transport:

10.4 20000385 ora 2.21

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
1

Material:

Transport:

0.3

Material:

Transport:

2

Material:

Transport:

11.4 20000385 ora 0.99

11.3 3064291 Material marunt %

Instalator de apa si canalizare

11.1 20058826aq Sistem de tratare apa (pH,Al,Cl) buc

11.2 20055303 Nisip mc

10.3 3064291 Material marunt %

Instalator de apa si canalizare

11 AcD73D01+as Ministatie epurare, Full Control, 18 - 20 

LE de tip Alfa Ecologic, cu volumul de 9 

mc pentru epurarea apelor uzate 

provenite din imobile care nu dispun de 

sisteme centralizate de canalizare

buc

10.1 20058831aq Sistem filtrare mecanica d400 buc

10.2 20055303 Nisip mc

Instalator sanitar categoria a II-a

Instalator sanitar categoria a III-a

10 AcD73I01+as Ministatie epurare, Full Control, 43 - 44 

LE de tip Alfa Ecologic,  cu volumul de 

20 mc pentru epurarea apelor uzate 

provenite din imobile care nu dispun de 

sisteme centralizate de canalizare

buc

9.2 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 kg

9.3 7322940 Fuior cinepa kg

9 SD25A1as Sorb cu valva tip b cu mufa,pentru 

conducte de alimentare cu d=1

buc

9.1 4624945aq Electrovalva 1'' buc

8 M1B01A01+as Montare pompe WILO de circulatie, de 

inalta eficienta, pentru instalatii de: 

incalzire, climatizare, răcire, solare si 
geotermale, cu un rotor, racordare prin 

insurubare, D= 1/2

buc



1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

6

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
6

Material:

Transport:

24

Material:

Transport:

24

Material:

Transport:

48

Material:

Transport:

48

Material:

Transport:

0.36

Material:

Transport:

14.7 11621 ora 3.72

14.8 11631 ora 1.86

11

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

32

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc

17 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc

Instalator sanitar categoria a II-a

Instalator sanitar categoria a III-a

15 AcE124A1+as Capace si gratare pentru camine  

montare capace din fonta pe inel de 

beton, pe carosabil

buc

14.5 5881370 Saiba grosima plata pentru metalica m 20 ol 34 s 1388 buc

14.6 6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80 kg

14.3 5822374 Surub cap hexagonal grosolan m 20x 75 gr. 4.8 s 920 buc

14.4 5840601 Piulita hexagonala grosolana a m 20 gr. 5, s 922 buc

14.1 4500644aq Sorb filtrant inox buc

14.2 5822362 Surub cap hexagonal grosolan m 20x 70 gr. 4.8 s 920 buc

13 M1B02B03+as Montare pompe WILO de circulatie, 

standard, pentru instalatii de: incalzire, 

climatizare, răcire, solare si geotermale, 
cu un rotor, racordare prin flanse, D= 65

buc

14 SD26C1as Sorb cu ventil de retinere,din fonta,cu 

flansa,pentru instalatii de pompare,cu 

d=150mm  

buc

12 M1B02B03+as Montare pompe WILO de circulatie, 

standard, pentru instalatii de: incalzire, 

climatizare, răcire, solare si geotermale, 
cu un rotor, racordare prin flanse, D= 65

buc



110

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

24

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

26 SD07D#as Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu 

sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=1 

1/4

buc

24 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc

25 SD07D#as Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu 

sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=1 

1/4

buc

22 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc

23 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc

20 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc

21 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc

18 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc

19 AcD51A01+as Piese de legatura PipeLife pentru PVC 

COMPACT conducta cu D=110-125, 

ramificatii

buc



6

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

32

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

31

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Material Manopera Transport Total

Valoare Material Manopera Transport Total

2,2500%

Material Manopera Transport Total

 

 

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Cheltuieli indirecte

Profit

 

 

 

 

 Utilaj

Total Cheltuieli Directe

 

 

Alte cheltuieli directe
Coeficient Utilaj

Contributia asiguratorie 

 

 

 Utilaj

Total Cheltuieli Directe

 

 

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

30 AcD27B1+as Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin 

mufe si garnituri, pentru instalatii de 

canalizare exterioara, cu diametrul 

nominal de: Dn=150-200 mm , lungime 

tronson teava 1m

m

31 RMAA04A# Sapatura manuala de pamant, in spatii 

largi, pt. adancire incinta la cota din 

proiect, sub suprav. arheologica

mc

28 SD07D#as Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu 

sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=1 

1/4

buc

29 AcD27B1+as Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin 

mufe si garnituri, pentru instalatii de 

canalizare exterioara, cu diametrul 

nominal de: Dn=150-200 mm , lungime 

tronson teava 1m

m

27 SD07D#as Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu 

sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=1 

1/4

buc



Nr Simbol UM Cantitatea
Pretul unitar 

(Lei)

Pretul total 

(Lei)

67

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
67

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

1.3 20000140 ore 80.4

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
0.01

Material:

Transport:

0.5

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

2.4 11531 ora 0.13

2.5 7609 ora 0.1

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
0.025

Material:

Transport:

0.5

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

3.4 11531 ora 0.14

3.5 7609 ora 0.1

Instalator electrician categoria a III-a

Masina de gaurit electrica rotopercutanta 

d=35mm

3.2 20047286 Material marunt %

3.3 5500081aq Senzor ploaie buc

3 EA16B#as Doza de derivatie pentru cabluri 

sau tevi de instalatie in mediu 

exploziv cu diametrul 11/2 inci-4"

buc

3.1 7322940 Fuior cinepa kg

2.3 5500081aq Anemometru buc

Instalator electrician categoria a III-a

Masina de gaurit electrica rotopercutanta 

d=35mm

2.1 7322940 Fuior cinepa kg

2.2 20047286 Material marunt %

1.2 3064291 Material marunt %

Instalator electrician

2 EA16A#as Doza de derivatie pentru cabluri 

sau tevi de instalatie in mediu 

exploziv cu diametrul 1/2"-11/4"

buc

1.1 20052096aq Proiector LED DMX RGB 9 W buc

 
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

Obiectivul: Fantana arteziana casa de cultura Fagaras

Obiectul: Instalatii

Devizul: Instalatii electrice
 

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

1 EE01A01+as Proiector de tip LEDCO SPORTIFY buc



1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
0.015

Material:

Transport:

0.01

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

4.4 320714 ora 0.86

4.5 4212 ora 0.2

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
4

Material:

Transport:

0.12

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

5.4 320714 ora 1.35

5.5 7609 ora 0.2

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
1

Material:

Transport:

2

Material:

Transport:

0.06

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

6.5 20000140 ore 0.33

6.6 7609 ora 0.1

Instalator electrician

Masina de gaurit electrica rotopercutanta 

d=35mm

6.3 7344829 Burghiu cu cap widia d = 10 mm buc

6.4 3064291 Material marunt %

6.1 20052123aq Corp de iluminat cu LED 40 W buc

6.2 7330080 Morseta unipolara, 2,5 mmp buc

Electrician categoria a V-a

Masina de gaurit electrica rotopercutanta 

d=35mm6 EE07A01+as Corp de iluminat cu led LEDCO IND 

STANDARD

buc

5.2 7344831 Burghiu cu cap widia d = 14 mm buc

5.3 20010330aq Tablou electric,cu controller pentru jocuri de apa 

si jocuri de lumini,reducerea automata a jeturilor 

in functie de intensitatea vantului,senzor 

ploaie/vant,sistem de reumplere automata a 

buc

5 EF01A%as Tablou electric pe schelet metalic, 

cu masca, montat pe perete sau in 

nisa, tabloul avand suprafata de 

pana la 0,30 mp

buc

5.1 6313356 Diblu cu expandare marimea 10 buc

4.3 7315301aq Piesa etansare cabluri buc

Electrician categoria a V-a

Troliu electric 3.1-5tf

4.1 6202507 Vaselina tehnica artificiala tip a s 917 kg

4.2 7306661 Bumbac de sters kg

4 EB08F%as Cutie echipata , accesorie la 

distributia electrica in bare, cutia 

fiind: cu sigurante de 100A

buc



4

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
7.1 9312040019600 ora 32

48

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
10.8

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

48.96

Material:

Transport:

8.4 320714 ora 24

8.5 7598 ora 2.88

35

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
7.875

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

35.7

Material:

Transport:

9.4 320714 ora 17.5

9.5 7598 ora 2.1

65

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
14.625

Material:

Transport:

1

Material:

Transport:

66.3

Material:

Transport:

10.4 320714 ora 32.5

10.5 7598 ora 3.9

Electrician categoria a V-a

Pistol implintat bolturi

10.2 20047286 Material marunt %

10.3 4817126 Cablu cu izol mant cauc MCCGI 2 x 4 s 12220/6 m

10 EC03C% Cablu pentru energie electrica, 

montat cu scoabe (cleme de 

prindere) pe console sau pe pod de 

cabluri, cablul avand conducte cu 

sectiunea de de 25 sau 35 mmp, 

m

10.1 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg

9.3 4817217 Cablu cu izol mant cauc MCCGI 3 x 1,5 s 

12220/6

m

Electrician categoria a V-a

Pistol implintat bolturi

9.1 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg

9.2 20047286 Material marunt %

Electrician categoria a V-a

Pistol implintat bolturi

9 EC03C% Cablu pentru energie electrica, 

montat cu scoabe (cleme de 

prindere) pe console sau pe pod de 

cabluri, cablul avand conducte cu 

sectiunea de de 25 sau 35 mmp, 

m

8.2 20047286 Material marunt %

8.3 4816926 Cablu  cu  izol.mant.cauc. MCCG 4 x _1,5 s 

12220/6

m

Sapator

8 EC03C% Cablu pentru energie electrica, 

montat cu scoabe (cleme de 

prindere) pe console sau pe pod de 

cabluri, cablul avand conducte cu 

sectiunea de de 25 sau 35 mmp, 

m

8.1 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg

7 RMAA04A# Sapatura manuala de pamant, in 

spatii largi, pt. adancire incinta la 

cota din proiect, sub suprav. 

arheologica

mc



20

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
3

Material:

Transport:

1.5

Material:

Transport:

20.6

Material:

Transport:

11.4 320714 ora 9

11.5 7598 ora 1.2

47

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
7.05

Material:

Transport:

1.5

Material:

Transport:

48.41

Material:

Transport:

12.4 320714 ora 21.15

12.5 7598 ora 2.82

12

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
12.36

Material:

Transport:

0.036

Material:

Transport:

2.4

Material:

Transport:

13.4 20131 ora 13.2

2.4

Material:

Transport:

0.012

Material:

Transport:

13.6 5884024 Saiba grower pentru m12 zn kg

13.3 5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn buc

Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a

13.5 5842727 Piulita hexagonala m 12 zn buc

13.1 3701414 Banda din otel Zn 40x4mm; kg

13.2 5882193 Saiba plata pentru m12 zn kg

Electrician categoria a V-a

Pistol implintat bolturi

13 W1MN13A# Bandă din oţel zincată pentru priza 
de legare la pământ  montată în 
teren normal - montare -  

kg

12.2 20047286 Material marunt %

12.3 4800018aq Cablu Hybrid 2x1+2x0,24 m

12 EC03A%as Cablu pentru energie electrica, 

montat cu scoabe (cleme de 

prindere) pe console sau pe pod de 

cabluri, cablul avand conducte cu 

sectiunea de pana la 10 mmp, 

m

12.1 6305098aq Consola din otel lat 50x5 mm kg

11.3 4817372 Cablu cu izol mant cauc MCCGI 4 x 1 s 12220/6 m

Electrician categoria a V-a

Pistol implintat bolturi

11.1 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg

11.2 20047286 Material marunt %

11 EC03A% Cablu pentru energie electrica, 

montat cu scoabe (cleme de 

prindere) pe console sau pe pod de 

cabluri, cablul avand conducte cu 

sectiunea de pana la 10 mmp, 

m



39

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
40.17

Material:

Transport:

1.95

Material:

Transport:

5

Material:

Transport:

14.4 320713 ora 5.07

8

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
8.16

Material:

Transport:

15.2 320548 ora 1.024

15.3 20000002 ora 0.256

10

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
10

Material:

Transport:

0.13

Material:

Transport:

16.3 20000167 ora 0.9

16.4 20000168 ora 0.2

1

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
1.01

Material:

Transport:

17.2 320714 ora 0.14

4

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Electrician categoria a V-a

18 EA13A%as Doza de ramificatie si tragere 

pentru instalatiile de antena 

colectiva si ramificatia circuitelor 

instalatiilor electrice, inglobate, 

pentru: tuburi cu diametrul exterior 

buc

17 ED01A% Aparat de comutare, semnalizare 

(intrerupator, comutator, priza, 

buton) pana la 25 A, inclusiv, 

montat ingropat pe perete din 

caramida sau bca, exclusiv doza de 

buc

17.1 12845 Intrerupator unipolar buc

16.2 20056219 Vaselina kg

Instalator alimentare cu apa

Muncitor necalificat

16 AcA48A01+as Tuburi Teraplast pentru drenaj, din 

PE cu pereti structurati, suprafata 

de captare 360grd, avand D= 63 

mm

m

16.1 20056213aq Tub corugat d16 m

15.1 20013934aq Tub PVC-KG d110 m

Instalator categoria a IV-a

Muncitor deservire

14.3 3064291 Material marunt %

Electrician categoria a IV-a

15 AcD27A1+as Tuburi Wavin PVC-KG imbinate 

prin mufe si garnituri, pentru 

instalatii de canalizare exterioara, 

cu diametrul nominal de: Dn=110-

125 mm , lungime tronson teava 

m

14.1 4829088 Conductor myf 16 s 9108 m

14.2 12048 Clema de legătură buc

14 RpEB09A%as Conductori din cupru flexibil, cu 

izolaţie din PVC, la instalaţii 
electrice de 450/750 kV, simbol 

MYF, montate aparent, având 

secţiunea de: 1x0.75- 1x2.5 mrnp

m



0.28

Material:

Transport:

4

Material:

Transport:

18.3 320714 ora 1

18.4 7609 ora 0.4

Material Manoper Transport Total

Valoare Material Manoper Transport Total

Material Manoper Transport Total

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Cheltuieli indirecte

Profit

 

 

 

 

 Utilaj

Total Cheltuieli Directe

 

 

Alte cheltuieli directe
Coeficient Utilaj

Contributia asiguratorie 

 

 

 Utilaj

Total Cheltuieli Directe

 

 

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

18.2 12830aq Senzor de nivel xx

Electrician categoria a V-a

Masina de gaurit electrica rotopercutanta 

d=35mm

18.1 7322837 Freza rotativa cu cap widia buc



Formular F4 - GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 
 

OPERATOR ECONOMIC, 

____________________ 

(denumirea/numele) 

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

 

Nr.

crt. 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 1 ...  

Luna 

  1 2 ... ... n 

  fizic 

% 

val fizic % val     fizic 

% 

val 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

.... 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect 02 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

Obiect .... 

Categoria de lucrări: 

__________________ 

          

 

 

 

Operator economic, ........................................ 

 

 

  

 



Formular F5 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE 
 

LISTA  

privind consumurile de resurse materiale 

 
Obiectul __________________ 
Categoria de lucrări _________ 
    
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

resursei 
materiale 

 
U.M

. 

 
Consumurile 
cuprinse în 

oferta 

 
Preţul unitar 

(exclusiv 
T.V.A.) 

 
Valoarea 
(exclusive 
T.V.A.) 

Greutatea 
(tone) 

0    1  2  3   4     5  6 
1. 
2. 
3. 
… 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
 
 
Resurse 
nenominalizate  

(cel mult 20% 
din valoarea 
totala a 
resurselor 
materiale) 

…. 
…. 
…. 
 
 
 
 
 _ 

…………. 
…………. 
…………. 
 
 
 
 
  _  

…………… 
…………… 
…………… 
 
 
 
 
   _  

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

……….. 
……….. 
……….. 
 
 
 
 
  

   TOTAL M   lei  
euro  

 
 
 
         Operator economic,  
        ………………………… 
        (semnătura autorizată ) 
 
 
Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea 
întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări 



Formular F6– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU FORȚA DE MUNCĂ 
 
 
 

LISTĂ 
privind consumurile cu forța de muncă  

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

meseriei 

 
Consumurile 
(om/ore) cu 
manopera 

directă 

 
Tariful mediu 

- lei/oră- 
 

 
Valoarea  

(exclusiv T.V.A.) 
lei 

(col.2 x col.3) 
0 1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
… 

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

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
 
 
  

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

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
 
 

 
  
 
 
 
        Operator economic, 
       ………… ………………………. 
        (semnătura autorizată ) 
 
 



Formular F7 – LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE A 
UTILAJELOR 
 

 
 

LISTA 

privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1) 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea 
utilajului de 
construcţii 

 
Consumurile 

- ore de 
funcţionare - 

 
Tariful orar 
- lei/oră de 

funcţionare- 
 

 
Valoarea 

(exclusiv T.V.A.) 
lei 

(col.2 x col.3) 
0 1 2 3 4 

1. 
2. 
3. 
… 

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

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

…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
 
  

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
 
 

   TOTAL U      ……………              

                               

 lei …………….                          
______________                       
euro ………… 

 
 
 
  
         Operator economic, 
       ………… ………………. 
         (semnatura autorizata ) 
 
 
 
 
Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru 
îndeplinirea întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări. 

 



FORMULAR 9 

        Operator economic 

    ………………………….. 

    (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE 

MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 

Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant 

lider / ofertant asociat / subcontractor / terț susținător la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică ………………………………………. organizată de ......................................, declar că la 

elaborarea ofertei am ținut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă, 

luând cunoștință de instituțiile competente de la care se pot obține informații detaliate privind reglementările 

respective 

 

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

Operator economic, 

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

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

 

Notă: Acest formular se va completa de către toți operatorii economici participanți la achiziția directă, indiferent 

dacă sunt ofertanți, lideri de asociație sau asociați. 

 

 

 



Formularul 10 

 

      Operator economic 

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

         (denumire/nume) 

 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE  

ART. 59 și 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________,  

                                 (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) 

declar ca în calitate de ofertant la procedura ______________________________, pe proprie răspundere, 

următoarele: cunoscând prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publică și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 

organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situația de a fi 

exclusă din procedură. 

 

Prin semnarea prezentei declarații, subscrisul declarant îmi însușesc cunoașterea prevederii legale privind 

definirea CONFLICTULUI DE INTERESE, așa cum rezultă din textul art. 59 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 

privind achizițiile publice, astfel: 

 

 ”Art.59. În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului 

autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității 

contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia 

au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca 

element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire”. 

 

Prin semnarea prezentei declarații subscrisul declarant, confirm că nu ma regăsesc în niciuna din situațiile 

prevăzute de art. 60 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice astfel: 

 

a)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor ce dețin 

părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători 

sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliului de administrație/organul de 

conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

 

b)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este 

soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori 

subcontractanți propuși; 

 

c)participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertellor a unei persoane despre 

care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o situație de natură să îi 

afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

 

d)situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are 



drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are 

acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

 

e)situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soț/solie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se 

află în relații comercial cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de 

servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

 

Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă implicate în procedura de achiziție 

publică sunt: 

- Primar – Gheorghe SUCACIU 

- Viceprimar – Cosmin-Gheorghe ȘTIRBU 

- Pentru Secretar general – Camelia CRIȘAN 

- Director Buget-Finanțe – Daniel LUDU 

- Administrator Public – Lucian-Victor MIJA 

- Șef Serviciu Investiții, Implementare proiecte de finanțare, relații internaționale – Adrian Gheorghe BICA 

- Consilier Birou Achiziții Publice – Claudia MILEA 

- Arhitect Șef – Liliana BOER 

- Șef Serviciu Utilități Publice – Ioana HÂRȚOAGĂ 

- Consilier Birou Achiziții Publice – Delia-Alexandra HEDEA 

- Șef Birou Economic-Financiar – Manuela-Elena BICA 

- Consilier Compartiment Implementare Proiect de Finanțare, Relații Internaționale – Laura MIHAIU 

- Consilier Biroul Juridic – Petre-Ilie TICU 

- Șef Birou Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale – Florina PEPTEA 

- Consilier Birou Urbanism – Mioara PITICAȘ 

- Consilier Birou Investiții – Ioan DAN 

- Consilier Birou Achiziții Publice – Cristina NEGOIȚĂ 

- Consilier Birou Economic-Financiar – Andreea SURDU 

- Consilier Biroul Implementare Proiect de Finanțare, Relații Internaționale – Andreea-Carmen NICOARĂ 

- Consilier Birou Achiziții Publice – Mariana Ioana OANĂ 

- Consilier Birou  Implementare Proiect de Finanțare,  Relații Internaționale - Chima Geanina   

- Consilier Birou Juridic – Lavinia MARIAN 

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației 

penale privind falsul în declarații. 

 

Operator economic, 

                                   …………………………. 

                                                                  (semnătura autorizata ) 

Data completării .................. 



 
Operator Economic                                                                     FORMULAR 12 

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

(denumirea)  

 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în art. 164, 165, 167 

din Legea nr. 98/2016 

 

 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în 

calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. 

(se menționează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării), codul CPV......., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 

autorității contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute la art. 164, 165, 

167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.  

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun.  

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislației penale privind falsul în declarații.  

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului     ..............................................  

Numele şi prenumele semnatarului                         ............................................  

Capacitate de semnătură                                 ........................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                   ...............................................  

Țara de reședință                                      .............................................. 

Adresa                                           .....................................................  

Adresa de corespondență (dacă este diferită)             .....................................................  

Telefon / Fax                                      .....................................................  

Data                                             .....................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 

făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »  

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.  

Operator Economic                                                                     



FORMULAR 11 

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

(denumirea)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARĂ) 

 

pentru atribuirea contractului  

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații............................., reprezentanți ai ofertantului 

_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm serviciile și să 

executăm lucrările ce fac obiectul procedurii de achiziție .............. (denumirea procedurii) pentru suma 

de .......................................lei, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere 

şi în cifre) conform legii;  

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere şi cifre), 

respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

3 Până la încheierea şi semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  

4. Precizăm că:  

    |x| nu depunem oferta alternativă.            |_| depunem oferta alternativă.  

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  ..................................................  

Numele şi prenumele semnatarului                    .....................................................  

Capacitate de semnătură                            .....................................................  

 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                .....................................................  

Ţara de reședință                                  .....................................................  

Adresa                                           .....................................................  

Adresa de corespondență (dacă este diferită)             .....................................................  

Telefon / Fax                                      .....................................................  

Data    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 1 la Formularul de ofertă  

 

CENTRALIZATORUL CU SERVICIILE PRESTATE / LUCRĂRILE EXECUTATE/ ECHIPAMENTELE 

FURNIZATE DE CĂTRE ASOCIAȚI / SUBCONTRACTANȚI 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Categorie servicii / lucrări / 

echipamente / dotări 
Operator economic 

Calitate în cadrul 

procedurii 

% valoric din total 

ofertă 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                                .....................................................  

Ţara de reşedinţă                                  .....................................................  

Adresa                                           .....................................................  

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)             .....................................................  

Telefon / Fax                                      .....................................................  

Data    



 

 

FORMULAR 13 

 

DECLARAŢIE 

privind partea/ părțile din propunerea tehnică și financiară care au caracter confidențial 

 

 

 

Titlul contractului: „_____________________________" 

 

 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), 

identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ...................., la data 

de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant legal/ împuternicit (după caz)  al operatorului 

economic ……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat, precizez ca 

următoarele părți/informații din propunerea tehnică și  din propunerea financiară: 

 a. ......................................................................... 

 b. ......................................................................... 

 c. ......................................................................... 

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi 

dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere: 

 

1. obligațiile Autorității contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere 

celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public 

ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are 

obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind 

confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor. 

 

2. Art. 123, alin. (1)  din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în 

conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din 

propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept 

de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.” 

 

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se 

realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la 

informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, 

clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii." 

 

4. Art. 217, alin. (6) din Legea 98/2016, cu modificari si completari "Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după 

comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-

un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui 

ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, precum 

şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca 

fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală." 

 



5. Art. 19, alin. (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la 

Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit 

prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii 

economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau 

comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor 

economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial 

trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă." 

 

6. Art. 19, alin. (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, 

în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă 

numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți." 

 

De asemenea, în virtutea art. 123, alin. (1)  din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, precizăm 

ca motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și  din propunerea financiară 

sunt confidențiale sunt următoarele: 

 

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

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

 

 

   Operator 

economic, 

                                                ………………………….     

                              (semnătura autorizata ) 

 

Data completării ................... 

 



FORMULAR 14 

Operator economic 

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

 

ACORD DE ASOCIERE (model) 

 

Conform ____________________________________________________________. 

                            (încadrarea legala) 

Noi, parți semnatare: S.C. _______________________ 

           S.C. ________________________ 

 

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achiziție publica „__________________________________” 

Activități contractuale ce se vor realiza in comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

 

Contribuția financiara a fiecărei parți la realizarea sarcinilor contractului de achiziție publica comun: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Condițiile de administrare si conducere a asociației: 

- liderul asociației S.C. _____________ preia responsabilitatea si primește instrucțiuni de la investitor in 

folosul partenerilor de asociere. 

 

Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice desfășurate: 

- conform procentelor de participare a fiecărei parți la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. 

 

Cauzele încetării asociației si modul de împărțire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociației in cazul denunțării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere; 

- modul de împărțire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei parți pana la 

data încetării asociației. 

 

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziție publica preluate de fiecare asociat pentru 

execuție obiectivului supus licitației: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

 

Liderul asociației: 

S.C. ______________________ 

Alte clauze: __________________________________________________________ 

 

Data completării: ............................... 

 

Lider Asociere.................................... 

Asociat................................................ 

 



FORMULAR 15 

  

ACORD DE SUBCONTRACTARE (model) 

nr………./………… 

 

La contractul nr……/…….. încheiat intre .................................. și .......................................................... privind  

desfășurarea contractului....................................................................................................................................... 

 

1. Parti contractante: 

 

Acest contract este încheiat intre _______________________ cu sediul în ______________________________, 

reprezentata prin __________________, denumita in cele ce urmează contractant general 

și 

__________________________ cu sediul în ______________________________________________, 

reprezentată prin __________________, denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

 

2. Obiectul contractului: 

 

Art.1.  Serviciile/Lucrările/Produsele ce fac obiectul prezentului contract sunt____________________________  

 

- ____________________ 

- ____________________. 

 

Art.2. Valoarea ____________ este conform ofertei prezentate de subcontractant, reprezentând …............……..%   

din valoarea subcontractata. 

 

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

            

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general                                                                                                                                 

a facturii întocmite de subcontractant 

 

Art.4. Durata de execuție/realizare a ___________________________ este in conformitate cu contractul, eșalonată 

conform graficului anexa la contract. 

 

Art.5. Durata garanției de buna execuție/livrare este de ____ luni si începe de la data semnării procesului verbal 

încheiat la terminarea ________________________. 

 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentația completa verificata cu dispozițiile legale. 

 

3. Alte dispoziții: 

 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 

                        (lucrări, produse, servicii) 

 

și neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuție angajată de contractantul general în fața 



beneficiarului, subcontractantul va plăti penalități de ______% pe zi întârziere din valoarea 

____________________ nerealizata la termen. 

           (lucrări, produse, servicii) 

 

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3. , contractantul general va plăti penalități de _____ % pe 

zi întârziere la suma datorata. 

 

Art.8. Subcontractantul se angajează față de contractant cu aceleași obligații si responsabilități pe care contractantul 

le are fata de investitor conform contractului_____________________________. 

                                                                                      (denumire contract) 

Art.9. Neînțelegerile dintre parți se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor 

soluționa pe cale legala. 

 

Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________    _________________________ 

              (contractant)                         (subcontractant)   

                                    



FORMULAR 16 

Terţ susţinător                                                                                                           

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

(denumirea)                                                                        ANGAJAMENT 

privind susținerea capacității tehnice și/sau profesionale 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ______________________________________. 

(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului/acordului cadru __________ (denumirea contractului/acordului cadru 

de achiziţie), publicat în SEAP prin anunțul/invitația de participare nr. _________/_______, noi __________________ 

(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la _________ (adresa terţului susţinător), ne obligăm în 

mod ferm, necondiţionat şi irevocabil ca în situația în care ofertantul ________ (denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică pe parcursul derulării 

contractului/acordului cadru, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil,  autoritatii contractante achizitoare susținerea 

__________ (obiectul susținerii) pentru îndeplinirea contractului/acordului cadru conform ofertei prezentate şi a contractului 

de achiziţie sectorială ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii descrisă nu implică alte costuri pentru Achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea 

financiară. 

Noi, _________ (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în 

limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea acordată, asigurând  

- sa raspundem fata de autoritatea contractanta in legatura cu sustinerea experientei similare care rezulta din 

documentele anexate prezentului angajament ; 

- mobilizarea tuturor resurselor pe care le-am indicat în acest angajament, prin punerea lor la dispoziția ofertantului, 

pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea. 

Noi, _____________ (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de 

a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ______ (denumire 

ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 

întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, ne obligăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea 

contractului de achiziţie publica, cu precădere pentru prejudiciile cauzate autoritaţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în acest angajament. 

Noi, __________ (denumirea terţului susţinător)declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 

acte publice, că datele prezentate în acest angajament privind resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului 

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica............(denumirea contractului) sunt reale. 

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem că autoritatea contractantă are 

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,  

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie. 

Susținerea pe care o vom acorda ofertantului constă în următoarele resurse : 

__________________________ (se vor descrie resursele transferabile și netransferabile care fac obiectul susținerii) 

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

 

Operator economic  

 


