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Capitolul I - Instrucţiuni pentru ofertanţi 

A. Generalități 

1. Domeniul de 
aplicare al 
ofertei 

1.1 În legătură cu cererea de ofertă specificată în Fişa de 
date privind licitaţia (FDL), Beneficiarul, după cum se 
specifică în FDL, publică aceste Documente de licitaţie 
pentru achiziţia publică de lucrări în modul specificat în 
Capitolul VII, Cerinţe privind Lucrările. Numele, numărul de 
identificare și numărul de loturi (contracte) ale acestei 
licitaţii sunt specificate în FDL. 

 
1.2 În acest Document de licitație: 

(a) Termenul ”în scris” înseamnă comunicat în formă 
scrisă, cu confirmarea primirii; 

(b) Cu excepţia cazului în care contextul impune altfel, 
cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar 
cuvintele care indică pluralul includ și singularul; și 

(c) ”Zi” înseamnă zi calendaristică. 

2. Sursa 
fondurilor 

2.1 Împrumutatul sau Beneficiarul (denumit în continuare 
”Împrumutat”) specificat în FDL a primit sau a solicitat 
finanţare (denumită în continuare ”fonduri”) de la Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau 
Agenţia Internaţională de Dezvoltare (denumite în 
continuare ”Banca”) în suma specificată în FDL, în 
vederea proiectului menţionat în FDL. Împrumutatul 
intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru plăţi 
eligibile conform contractului (contractelor) pentru care s-
au publicat aceste Documente de licitaţie.  

 
2.2 Plata de către Bancă se va face numai la solicitarea 

Împrumutatului și după aprobarea de către Bancă și va 
respecta, în toate privințele, termenii și condiţiile Acordului 
de împrumut (sau de finanţare). Acordul de împrumut (sau 
de finanţare) interzice orice retragere din contul de 
împrumut (sau de finanţare) în scopul oricărei plăţi către 
persoane sau entităţi, sau pentru orice import de bunuri, 
dacă acea plată sau acel import, conform informațiilor 
Băncii, este interzis/ă printr-o decizie a Consiliului de 
Securitate al ONU, adoptată în temeiul Capitolului VII din 
Carta Naţiunilor Unite. Nimeni altcineva în afară de 
Împrumutat nu va obţine drepturi pe seama Acordului de 
împrumut (sau de finanţare), nici nu va avea pretenţii faţă 
de sumele asigurate de împrumut (sau de finanţare). 



 

3. Practici 
corupte și 
frauduloase 

3.1 Banca solicită respectarea politicii sale privind practicile 
corupte și frauduloase, aşa cum este prevăzută în 
Capitolul VI. 

3.2 În conformitate cu această politică, ofertanții vor permite 
și vor cere agenţilor (declaraţi sau nu), subcontractanţilor, 
consultanților subcontractaţi, prestatorilor de servicii sau 
furnizorilor pe care îi au, precum și personalului acestora, 
să permită Băncii inspecţia tuturor conturilor, evidenţelor 
și altor documente referitoare la orice proces de 
precalificare, prezentare a ofertei și execuţie a 
contractului (în cazul atribuirii), precum și auditul acestora 
de către auditori numiţi de Bancă. 

4. Ofertanţi 
eligibili 

 

 

4.1 Un ofertant poate fi o companie care este o întreprindere 
privată, o întreprindere deţinută de stat - sub rezerva IPO 
4.5 - sau o combinaţie a acestora sub formă de 
întreprindere mixtă (ÎM), conform unui acord existent, sau 
cu intenţia de a încheia un acord pe baza unei scrisori de 
intenţie. În cazul unei întreprinderi mixte, toţi membrii 
acesteia poartă răspunderea solidară pentru execuţia 
Contractului, conform termenilor Contractului. ÎM va 
desemna un reprezentant, care va avea competența de a 
desfăşura orice activităţi, pentru și în numele oricăror 
membri ai ÎM, în timpul procesului de licitaţie și, în cazul 
atribuirii Contractului către ÎM, în timpul execuţiei 
Contractului. În cazul în care nu se specifică în FDL, 
numărul de membri în ÎM nu este limitat.  

 4.2 Un ofertant nu trebuie să aibă conflicte de interese. În caz 
contrar, acesta va fi descalificat. În scopul acestui proces 
de licitaţie, se consideră că un ofertant are un conflict de 
interese, dacă:  

(a) controlează, în mod direct sau indirect, este controlat 
de, sau se află sub control comun împreună cu un alt 
ofertant; sau 

(b) primeşte sau a primit o subvenţie directă sau indirectă 
de la un alt ofertant; sau 

(c) are acelaşi reprezentant legal ca și un alt ofertant; sau 

(d) are o relaţie cu un alt ofertant, în mod direct sau prin 
terțe părţi comune, care îl plasează în poziţia de a 
influenţa oferta unui alt ofertant, sau de a influenţa 
deciziile Beneficiarului privind procesul de licitaţie; sau 

(e) participă cu mai mult de o ofertă în acest proces de 
licitație. Participarea unui ofertant cu mai mult de o 
ofertă va duce la descalificarea tuturor ofertelor în care 
este implicat acel ofertant. Totuşi, acest fapt nu 



 

limitează includerea aceluiaşi subcontractant în mai 
mult de o ofertă; sau  

(f) oricare din afiliații săi a participat în calitate de 
consultant la elaborarea proiectului sau a specificaţiilor 
tehnice pentru Lucrările care fac obiectul ofertei; sau 

(g) oricare din afiliații săi a fost angajat (sau este propus a 
fi angajat) de către Beneficiar sau Împrumutat ca 
Inginer pentru implementarea Contractului; sau 

(h) ar urma să furnizeze bunuri, lucrări sau servicii (dar nu 
de consultanţă) rezultate din sau legate direct de 
serviciile de consultanţă pentru pregătirea sau 
implementarea proiectului, specificate în FDL IPO 2.1, 
prestate de el sau de oricare afiliat care controlează în 
mod direct sau indirect, este controlat de sau se află 
sub control comun împreună cu acea firmă; sau 

(i) are o relaţie strânsă, de afaceri sau de familie, cu un 
specialist al Împrumutatului (sau al agenţiei de 
implementare a proiectului, sau al unui beneficiar al 
unei părţi a împrumutului), care: (i) este implicat direct 
sau indirect în elaborarea documentelor de licitaţie sau 
a caietului de sarcini pentru contract și/sau în procesul 
de evaluare a acelui contract; sau (ii) ar putea fi implicat 
în implementarea sau supravegherea acelui contract, 
cu excepţia cazului când conflictul rezultat dintr-o astfel 
de relaţie a fost soluționat într-un mod acceptabil pentru 
Bancă, pe parcursul procesului de achiziţii și execuţiei 
contractului. 

 4.3 Un ofertant poate avea naţionalitatea oricărui stat, sub 
rezerva restricţiilor impuse prin IPO 4.7. Se consideră că 
un ofertant are naţionalitatea unui stat dacă este autorizat, 
înfiinţat sau înregistrat în acel stat și activează conform 
prevederilor legislaţiei din acel stat, fapt dovedit de actul 
său constitutiv (sau documentele de constituire sau 
asociere echivalente) sau, după caz, de documentele sale 
de înregistrare. Acest criteriu se aplică și la stabilirea 
naţionalităţii subcontractanţilor sau consultanților 
subcontractaţi propuşi, pentru orice parte a Contractului, 
inclusiv Serviciile aferente. 

 4.4 Un ofertant care a fost sancţionat de Bancă în conformitate 
cu IPO 3.1, inclusiv în conformitate cu Liniile directoare ale 
Băncii pentru prevenirea și combaterea corupţiei în 
proiectele finanțate prin împrumuturi BIRD și din creditele 
și granturile IDA (”Liniile directoare privind anticorupţia”), 
nu este eligibil pentru procesul de precalificare, ofertă sau 
pentru atribuirea unui contract finanţat de Bancă, sau 
pentru a beneficia financiar sau în alt mod de un astfel de 



 

contract, pe o perioadă de timp stabilită de către Bancă. 
Lista companiilor și persoanelor excluse este disponibilă 
pe pagina electronică specificată în FDL. 

 4.5 Ofertanții care sunt întreprinderi sau instituţii de stat din 
ţara Beneficiarului pot participa numai dacă pot confirma 
că (i) au autonomie juridică și financiară, (ii) activează în 
temeiul dreptului comercial, și (iii) nu sunt agenţii 
dependente de Beneficiar. Pentru a fi eligibilă, o 
întreprindere sau o instituţie de stat trebuie să confirme, 
spre satisfacţia Băncii, prin orice documente relevante, 
inclusiv Statutul său și alte informaţii pe care Banca le 
poate solicita, că: (i) este o persoană juridică separată de 
guvern, (ii) nu primeşte în prezent subvenţii substanţiale 
sau suport bugetar, (iii) activează ca orice societate 
comercială și, printre altele, nu este obligată să transfere 
guvernului excedentele sale, poate obţine drepturi și 
obligaţii, poate împrumuta fonduri, fiind responsabilă 
pentru rambursarea datoriilor sale, și poate fi declarată în 
faliment; și (iv) nu participă la vreo licitaţie pentru un 
contract care urmează a fi atribuit de către departamentul 
sau agenţia de stat care, conform legilor și regulamentelor 
aplicabile, este autoritatea sa de raportare sau de 
supraveghere sau are capacitatea de a o influenţa sau 
controla. 

 4.6 Un ofertant nu va fi exclus de la licitaţie de către Beneficiar 
ca urmare a efectului unei declaraţii privind garanţia de 
participare la licitație. 

 4.7 Companiile și persoanele nu sunt eligibile dacă se indică 
astfel în Capitolul V și: (a) în materie de drept sau 
reglementări oficiale, ţara Împrumutatului interzice relaţiile 
comerciale cu acel stat, cu condiţia că Banca are garanţia 
că acea excludere nu împiedică o concurenţă reală pentru 
furnizarea bunurilor sau contractarea lucrărilor sau 
serviciilor solicitate; sau (b) printr-un act de respectare a 
deciziei Consiliului de Securitate al ONU, adoptată conform 
Capitolului VII din Carta Naţiunilor Unite, ţara 
Împrumutatului interzice orice import de bunuri sau 
contractare de lucrări sau servicii din acel stat, sau orice 
plăţi către acel stat, către o persoană sau o entitate din 
acel stat. 

4.8 Un ofertant va oferi probe de eligibilitate aprobate de către 
Beneficiar, solicitate în mod rezonabil de către Beneficiar. 



 

5. Materiale, 
echipamente și 
servicii 
eligibile 

5.1 Materialele, echipamentele și serviciile care vor fi furnizate 
în baza Contractului și finanțate de către Bancă pot proveni 
din orice stat, sub rezerva restricțiilor specificate în 
Capitolul V - Țările eligibile, iar toate cheltuielile efectuate 
conform Contractului vor respecta aceste restricţii. La 
cererea Beneficiarului, ofertanții pot fi solicitaţi să ofere 
dovada originii materialelor, echipamentelor și serviciilor. 

B. Conţinutul Documentelor de licitaţie 

6. Secţiuni ale 
documentului 
de licitaţie 

6.1 Documentul de licitaţie constă din părţile 1, 2 și 3, care 
includ toate capitolele specificate mai jos și care trebuie 
interpretate împreună cu orice completări emise în 
conformitate cu IPO 8. 

PARTEA 1 Procedurile de licitație 
Capitolul I - Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 
Capitolul II - Fişa de date privind licitaţia (FDL) 
Capitolul III - Criterii de evaluare și calificare  
Capitolul IV - Formulare de licitație  
Capitolul V - Țările eligibile  

Capitolul VI - Politica băncii - Practici corupte și 
frauduloase  

PARTEA 2 Cerinţe privind Lucrările 
Capitolul VII - Cerinţe privind Lucrările 

PARTEA 3 Condiţiile Contractului și formularele 
Capitolul VIII - Condiţii Generale ale Contractului (CGC) 
Capitolul IX - Condiţii Speciale ale Contractului (CSC) 
Capitolul X - Formulare pentru contracte  

 6.2 Cererea de ofertă emisă de Beneficiar nu face parte din 
Documentul de licitație. 

 6.3 Dacă nu sunt obţinute direct de la Beneficiar, Beneficiarul 
nu răspunde pentru plenitudinea Documentelor de licitaţie, 
a răspunsurilor la cererile de clarificare, a procesului-verbal 
al şedinţei pre-ofertă (dacă este cazul), sau a completărilor 
la Documentele de licitaţie, conform IPO 8. În cazul oricărei 
contradicţii, documentele obţinute direct de la Beneficiar 
vor avea prioritate. 

 6.4 Este de aşteptat ca ofertantul să studieze toate 
instrucţiunile, formularele, condiţiile și specificaţiile din 
Documentele de licitaţie și să furnizeze împreună cu oferta 
sa toate informaţiile și documentele solicitate prin 
Documentele de licitaţie. 



 

7. Clarificarea 
Documentului 
de licitaţie, 
vizita la faţa 
locului, şedinţa 
pre-ofertă 

7.1 Un ofertant care solicită o clarificare a unui Document de 
licitaţie va contacta în scris Beneficiarul, la adresa acestuia 
specificată în FDL, sau va pune întrebările în timpul 
şedinţei de pre-ofertă, dacă aceasta este prevăzută în 
conformitate cu IPO 7.4. Beneficiarul va răspunde în scris 
la orice solicitare de clarificare, cu condiţia ca aceasta să 
fie primită până la data limită de prezentare a ofertelor, 
într-o perioadă specificată în FDL. Beneficiarul va 
transmite copii ale răspunsului său tuturor ofertanților care 
au obţinut Documentele de licitaţie în conformitate cu IPO 
6.3, inclusiv o descriere a solicitării de informaţii, dar fără a 
identifica sursa acesteia. Dacă în FDL se specifică astfel, 
Beneficiarul va publica cu promptitudine răspunsul său și 
pe pagina web indicată în FDL. În cazul în care clarificarea 
duce la schimbări ale elementelor esenţiale ale 
Documentelor de licitaţie, Beneficiarul va modifica 
Documentele de licitaţie urmând procedura din IPO 8 și 
IPO 22.2. 

 
7.2 Se recomandă ca ofertantul să viziteze și să examineze 

locul Lucrărilor și împrejurimile acestuia și să obţină pentru 
sine, pe propria răspundere, toate informaţiile care pot fi 
necesare pentru pregătirea ofertei și încheierea unui 
contract pentru construcţia Lucrărilor. Costurile acestei 
vizite vor fi suportate de către ofertant. 

 
7.3 Beneficiarul va acorda ofertantului și personalului sau 

agenţilor acestuia permisiunea de a intra în spaţiile și pe 
terenurile sale, în scopul acestei vizite, dar numai cu 
condiţia expresă că ofertantul, personalul și agenţii 
acestuia vor exonera de toată răspunderea şi vor 
despăgubi Beneficiarul, personalul şi agenţii acestuia de 
orice răspundere cu privire la acea vizită și vor fi 
responsabili pentru deces sau vătămare corporală, 
pierdere sau daună a proprietăţii şi orice alte pierderi, 
daune, costuri şi cheltuieli suportate în rezultatul inspecţiei. 

 7.4 Dacă în FDL se specifică astfel, reprezentantul desemnat 
al ofertantului este invitat să participe la o şedinţă de pre-
ofertă. Scopul şedinţei va fi de a clarifica problemele și de 
a răspunde la întrebări privind orice chestiune care poate fi 
ridicată la etapa respectivă. 

 7.5 Ofertantul este solicitat să trimită orice întrebări în scris, 
care să ajungă la Beneficiar nu mai târziu de o săptămână 
înainte de ședință. 

 7.6 Dacă este cazul, procesul-verbal al şedinţei de pre-ofertă, 
inclusiv textul întrebărilor puse de ofertanţi, fără indicarea 
sursei, precum și răspunsurile oferite, împreună cu orice 
răspunsuri formulate după şedinţă, vor fi transmise prompt 



 

tuturor ofertanților care au obţinut Documentele de licitaţie 
în conformitate cu IPO 6.3. Orice modificare a 
Documentelor de licitaţie, care poate deveni necesară ca 
urmare a şedinţei de pre-ofertă, se va face de către 
Beneficiar exclusiv prin emiterea unei completări conform 
IPO 8 și nu prin procesul-verbal al şedinţei de pre-ofertă. 
Absenţa de la şedinţa de pre-ofertă nu va constitui o cauză 
pentru descalificarea unui ofertant. 

8. Modificarea 
Documentului 
de licitaţie 

8.1 Beneficiarul poate modifica Documentele de licitaţie 
oricând înaintea datei limită de prezentare a ofertei, prin 
emiterea unor completări.  

 8.2 Orice completare emisă este parte a Documentelor de 
licitaţie și va fi comunicată în scris tuturor celor care au 
obţinut de la Beneficiar Documentul de licitaţie în 
conformitate cu IPO 6.3. De asemenea, Beneficiarul va 
publica prompt completarea pe pagina sa web, în 
conformitate cu IPO 7.1. 

 8.3 Pentru a oferi potențialilor ofertanţi un termen rezonabil în 
care să ia în considerare o completare la elaborarea 
ofertelor, Beneficiarul poate, la discreţia sa, să amâne data 
limită de prezentare a ofertelor, conform IPO 22.2. 

C. Pregătirea ofertelor 

9. Costul licitației 9.1 Ofertantul suportă toate costurile asociate cu întocmirea şi 
prezentarea ofertei sale, iar Beneficiarul nu este în nici un 
caz responsabil pentru aceste costuri, indiferent de 
desfăşurarea sau rezultatul procesului de licitaţie. 

10. Limba de 
prezentare a 
ofertei 

10.1 Oferta, precum şi toată corespondenţa și documentaţia ce 
ţine de ofertă, schimbate între ofertant şi Beneficiar trebuie 
să fie în limba specificată în FDL. Documentele 
justificative și literatura tipărită care fac parte din ofertă pot 
fi scrise într-o altă limbă, atât timp cât sunt însoţite de o 
traducere certificată a fragmentelor pertinente în limba 
specificată în FDL, caz în care, în scopurile interpretării 
ofertei, traducerea certificată va avea prioritate. 

11. Documentele 
care constituie 
oferta 

11.1 Oferta va cuprinde următoarele: 

(a) Scrisoarea de ofertă, conform IPO 12; 

(b) Tabelele completate, conform IPO 12 și 14, după cum 
se specifică în FDL; 

(c) Garanţia de participare la licitaţie sau Declaraţia privind 
garanţia de participare la licitaţie, conform IPO 19.1; 



 

(d) oferte alternative, dacă sunt permise, conform IPO 13; 

(e) confirmare scrisă autorizând semnatarul ofertei să-şi 
asume obligaţii faţă de ofertant, conform IPO 20.2; 

(f) dovezi documentare conform IPO 17, care confirmă 
calificările ofertantului pentru execuţia Contractului, 
dacă oferta este acceptată;  

(g) Oferta tehnică, conform IPO 16; și 

(h) orice alt document cerut în FDL. 

11.2 Pe lângă cerinţele din IPO 11.1, ofertele prezentate de ÎM 
vor include a copie a Acordului privind întreprinderea 
mixtă, încheiat între toţi membrii. Ca alternativă, toţi 
membrii vor semna o scrisoare de intenţie privind 
execuţia Acordului privind ÎM în cazul unei oferte 
câștigătoare, pe care o vor prezenta împreună cu oferta și 
cu o copie a Acordului propus. 

11.3 În Scrisoarea de ofertă, ofertantul va furniza informaţii 
despre comisioane și indemnizaţii, dacă este cazul, plătite 
sau care urmează a fi plătite agenţilor sau oricărei alte 
părţi în legătură cu oferta. 

12. Scrisoarea de 
ofertă și 
Tabelele 

12.1 Scrisoarea de ofertă și Tabelele vor fi întocmite utilizând 
formularele relevante oferite în Capitolul IV - Formulare de 
licitaţie. Formularele trebuie completate fără nici o 
modificare în text și nu se acceptă înlocuiri, cu excepţia 
celor prevăzute în IPO 20.2. Toate spaţiile libere vor fi 
completate cu informaţiile solicitate. 

13. Oferte 
alternative 

13.1 Dacă nu este specificat altfel în FDL, ofertele alternative 
nu se iau în considerare.  

 
13.2 Dacă sunt prevăzute explicit perioade alternative pentru 

finalizare, FDL va include o declaraţie în acest sens, 
precum și metoda de evaluare a diferitelor perioade de 
finalizare. 

 
13.3 Cu excepţia celor prevăzute în IPO 13.4 mai jos, ofertanții 

care doresc să prezinte alternative tehnice la cerinţele din 
Documentul de licitaţie trebuie mai întâi să afle preţul 
proiectului Beneficiarului, prezentat în Documentul de 
licitaţie, iar apoi să ofere toate informaţiile necesare pentru 
o evaluare completă a alternativei de către Beneficiar, 
inclusiv desene, calcule de proiect, specificaţii tehnice, 
defalcarea preţurilor, metodologia de construcţie propusă 
și alte detalii relevante. Beneficiarul va lua în considerare 
numai alternativele tehnice, dacă există, ale ofertantului cu 
cea mai avantajoasă ofertă, care respectă cerinţele tehnice 



 

de bază. 

 
13.4 Dacă se specifică în FDL, ofertanților li se permite să 

prezinte soluţii tehnice alternative pentru anumite părţi ale 
Lucrărilor. Aceste părţi vor fi indicate în FDL și descrise în 
Capitolul VII - Cerinţe privind Lucrările. Metoda pentru 
evaluarea acestora va fi prevăzută în Capitolul III - Criterii 
de evaluare și calificare. 

14. Preţurile și 
reducerile 
ofertei 

14.1 Preţurile și reducerile (inclusiv orice reducere de preţ) 
indicate de ofertant în Scrisoarea de ofertă și în Tabele vor 
respecta cerinţele de mai jos. 

 
14.2 Ofertantul va prezenta o ofertă pentru tot volumul de lucrări 

descris în IPO 1.1, completând preţurile pentru toate 
elementele Lucrărilor, aşa cum se indică în Capitolul IV - 
Formulare de licitaţie. În cazul contractelor de tip preţ 
unitar, ofertantul va completa tarifele și preţurile pentru 
toate elementele Lucrărilor descrise în Lista cantităților de 
lucrări. Elementele pentru care Ofertantul nu indică vreun 
tarif sau preţ nu vor fi plătite de către Beneficiar atunci 
când sunt executate și se consideră incluse în tarifele sau 
preţurile pentru alte elemente din Lista cantităților de 
lucrări. 

 
14.3 Preţul indicat în Scrisoarea de ofertă, conform IPO 12.1, va 

fi preţul total al ofertei, fără reducerile oferite.  

 
14.4 Ofertantul va indica eventualele reduceri și metodologia de 

aplicare a lor în Scrisoarea de ofertă, conform IPO 12.1. 

 14.5 Dacă nu se prevede altfel în FDL și în Condiţiile 
Contractului, preţurile indicate de ofertant sunt fixe. Dacă 
preţurile indicate de ofertant sunt supuse unor modificări în 
timpul execuţiei Contractului, conform prevederilor din 
Condiţiile Contractului, ofertantul va furniza ponderările 
pentru formulele de ajustare a preţurilor în Tabelul datelor 
de ajustare din Capitolul IV - Formulare de licitaţie, 
conform instrucţiunilor oferite în acesta. 

14.6 Dacă se specifică astfel în IPO 1.1, ofertele sunt solicitate 
pentru loturi (contracte) separate sau pentru orice 
combinaţie de loturi (pachete). Ofertanții care doresc să 
ofere reduceri pentru atribuirea a mai mult de un contract 
vor specifica în ofertele lor reducerile de preţ aplicabile 
fiecărui pachet, sau, ca alternativă, fiecărui contract din 
pachet. Reducerile vor fi prezentate conform IPO 14.4, cu 
condiţia că ofertele pentru toate loturile (contractele) sunt 
deschise simultan. 

 14.7 Toate impozitele, taxele și alte contribuţii datorate de 
Contractant în temeiul Contractului, sau din orice alt motiv, 



 

la data anterioară cu 28 de zile datei limită de prezentare a 
ofertelor, vor fi incluse în tarife și preţuri și în prețul total al 
ofertei prezentate de către ofertant. 

15. Valutele ofertei 
și plăţii 

15.1 Valuta ofertei și valuta plăţilor vor fi cele specificate în 
FDL. 

15.2 NU ESTE APLICABIL 

16. Documentele 
care constituie 
Oferta tehnică 

16.1 Ofertantul va prezenta Oferta tehnică, inclusiv o declaraţie 
privind metodele, echipamentele, personalul și graficul de 
lucru, precum și orice alte informaţii prevăzute în Capitolul 
IV - Formulare de licitaţie, suficient de detaliate pentru a 
demonstra capacitatea ofertei de a respecta cerinţele de 
lucru și termenul de finalizare.  

17. Documente 
care confirmă 
calificările 
ofertantului 

17.1 Conform Capitolului III - Criterii de evaluare și calificare, 
pentru a-și confirma calificările în vederea execuţiei 
Contractului, ofertantul trebuie să ofere informaţiile 
solicitate în fișele de informaţii corespunzătoare, incluse în 
Capitolul IV - Formulare de licitaţie. 

 17.2  NU ESTE APLICABIL  

18. Perioada de 
valabilitate a 
ofertelor 

18.1 Ofertele rămân valabile pe perioada specificată în FDL 
după data limită de prezentare a ofertei prevăzută de către 
Beneficiar în conformitate cu IPO 22.1. Oferta care este 
valabilă o perioadă mai scurtă este respinsă de Beneficiar 
ca fiind necorespunzătoare. 

 18.2 În circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea 
Perioadei de valabilitate a ofertei, Beneficiarul poate cere 
ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. 
Solicitarea şi răspunsurile la ea vor fi efectuate în scris. 
Dacă, în conformitate cu IPO 19, se solicită o Garanţie 
bancară de participare la licitaţie, aceasta va fi prelungită 
cu 28 de zile după data limită a perioadei de valabilitate 
extinse. Ofertantul poate refuza solicitarea de prelungire, 
fără a i se confisca Garanţia de participare la licitație. 
Ofertantul care acceptă solicitarea nu va trebui, şi nici nu 
va putea să-şi modifice oferta, cu excepţia celor prevăzute 
în IPO 18.3. 

 18.3 Dacă atribuirea Contractului este amânată cu o perioadă 
mai mare de 56 de zile după expirarea valabilităţii iniţiale a 
ofertei, Preţul Contractului va fi stabilit astfel:  

(a) În cazul contractelor cu preţ fix, Preţul Contractului va 
fi Preţul ofertei ajustat cu factorul specificat în FDL.  

(b) În cazul contractelor cu preţ ajustabil, nu se vor face 
ajustări. 



 

(c) În orice caz, evaluarea ofertei se va baza pe Preţul 
ofertei, fără a lua în considerare corecția aplicabilă 
din cele indicate mai sus. 

19. Garanţia de 
participare la 
licitație 

19.1 Ca parte a ofertei sale, ofertantul va furniza fie Declaraţia 
privind garanţia de participare la licitație, fie Garanţia de 
participare la licitaţie, după cum se specifică în FDL, în 
original și, în cazul Garanţiei de participare la licitaţie, cu 
suma și valuta specificate în FDL. 

 19.2 Declaraţia privind garanţia de participare la licitaţie va 
utiliza formularul din Capitolul IV - Formulare de licitaţie. 

 19.3 Dacă, potrivit IPO 19.1, se specifică Garanţia de 
participare la licitaţie, aceasta va fi o garanţie la cerere, în 
una din formele următoare, la alegerea ofertantului: 

(a) o garanţie necondiţionată emisă de o bancă sau o 
instituţie financiară (de exemplu, o companie de 
asigurări, de obligaţiuni sau de garantare);  

(b) un acreditiv irevocabil;  

(c) un cec bancar sau cec vizat; sau 

(d) o altă garanţie specificată în FDL. 

din partea unei surse cu reputaţie dintr-o ţară eligibilă. 
Dacă garanţia necondiţionată este emisă de o instituţie 
financiară aflată în afara țării Beneficiarului, acea instituţie 
financiară trebuie să aibă o instituţie financiară 
corespondentă în țara Beneficiarului, pentru ca garanţia să 
fie valabilă. În cazul unei garanţii bancare, Garanţia de 
participare la licitaţie va fi prezentată fie utilizând 
Formularul garanţiei de participare la licitaţie, inclus în 
Capitolul IV - Formulare de licitaţie, fie în alt format 
suficient de asemănător, aprobat de Beneficiar înainte de 
prezentarea ofertei. Garanţia de participare la licitaţie va fi 
valabilă timp de 28 de zile după perioada iniţială de 
valabilitate a ofertei sau după orice perioadă de extindere 
solicitată conform IPO 18.2. 

 19.4 Dacă se specifică o Garanţie de participare la licitaţie sau o 
Declaraţie privind garanţia de participare la licitaţie conform 
IPO 19.1, orice ofertă care nu este însoţită de unul din 
aceste documente în mod corespunzător cerinţelor va fi 
respinsă de Beneficiar ca necorespunzătoare.  

 19.5 Dacă se specifică o Garanţie de participare la licitaţie 
conform IPO 19.1, Garanţia de participare la licitaţie a 
fiecărui ofertant care nu a fost selectat va fi restituită cât 
mai curând posibil, după semnarea Contractului și 
furnizarea Garanţiei de bună execuţie de către ofertantul 



 

câștigător, conform IPO 42. 

 19.6 Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului câștigător 
va fi restituită cât mai curând posibil, după semnarea 
Contractului și furnizarea Garanţiei de bună execuţie de 
către ofertantul câștigător. 

 19.7 Garanţia de participare la licitaţie poate fi confiscată sau 
Declaraţia privind garanția de participare la licitație poate fi 
executată: 

(a) dacă un ofertant își retrage oferta în perioada de 
valabilitate a ofertei, specificată de acel ofertant în 
Scrisoarea de ofertă, sau în orice perioadă de 
extindere a ofertei prevăzută de ofertant; sau 

(b) dacă ofertantul câștigător:  

(i) nu semnează Contractul conform IPO 41; sau 

(ii) nu furnizează Garanţia de bună execuţie conform 
IPO 42. 

 19.8 Garanţia de participare la licitaţie sau Declaraţia privind 
garanția de participare la licitație din partea unei ÎM va fi 
depusă în numele ÎM care prezintă oferta. Dacă ÎM nu a 
fost constituită cu competențe executorii din punct de 
vedere juridic, la momentul licitației, Garanţia de participare 
la licitaţie sau Declaraţia privind garanția de participare la 
licitație va fi în numele tuturor viitorilor membri menţionaţi 
în scrisoarea de intenţie conform IPO 4.1 și IPO 11.2.  

 19.9 În cazul în care Garanţia de participare la licitaţie nu este 
solicitată în FDL, și 

(a) un ofertant își retrage oferta în perioada de 
valabilitate a ofertei, specificată de acel ofertant în 
Scrisoarea de ofertă, sau 

(b) dacă ofertantul câștigător nu semnează Contractul 
conform IPO 41 sau nu furnizează Garanţia de bună 
execuţie conform IPO 42; 

Împrumutatul poate, dacă acest lucru este prevăzut în 
FDL, să declare ofertantul drept neeligibil pentru atribuirea 
unui contract de către Beneficiar pe o perioadă de timp 
prevăzută în FDL. 

20. Formatul şi 
semnarea 
ofertelor 

20.1 Ofertantul pregăteşte un exemplar original al documentelor 
care constituie oferta, în modul descris în IPO 11, 
marcându-l clar cu inscripţia ”ORIGINAL”. Ofertele 
alternative, dacă sunt permise conform IPO 13, sunt 
marcate clar cu inscripţia ”ALTERNATIVĂ”. De asemenea, 



 

ofertantul prezintă copii ale ofertei în numărul specificat în 
FDL, fiecare din ele marcată clar cu inscripţia ”COPIE”. 
Dacă se constată o diferenţă între original şi vreo copie, 
originalul are prioritate.  

 20.2 Originalul şi toate copiile ofertei trebuie să fie tipărite sau 
scrise cu cerneală neradiabilă şi semnate de o persoană 
autorizată să semneze în numele ofertantului. Autorizarea 
constă dintr-o confirmare scrisă, după cum se specifică 
în FDL, care este anexată la ofertă. Numele și funcţia 
fiecărei persoane care semnează autorizarea trebuie 
dactilografiate sau imprimate mai jos de semnătură. Toate 
paginile ofertei în care au fost făcute mențiuni sau 
modificări sunt semnate sau parafate de persoana care 
semnează oferta. 

 20.3 Dacă ofertantul este o ÎM, oferta este semnată de un 
reprezentant autorizat al ÎM, în numele acesteia, astfel 
încât oferta să fie obligatorie din punct de vedere juridic 
pentru toţi membrii, fapt dovedit de o procură semnată de 
reprezentanţii legal autorizaţi ai membrilor. 

20.4 Orice intercalări, ștersături sau suprascrieri sunt valabile 
doar dacă sunt semnate sau parafate de persoana care 
semnează oferta. 

D. Prezentarea și deschiderea ofertelor 

21. Sigilarea şi 
marcarea 
ofertelor 

21.1 Ofertantul va introduce originalul și toate copiile ofertei, 
inclusiv ofertele alternative, dacă sunt permise conform 
IPO 13, în plicuri separate și sigilate, marcând plicurile cu 
inscripţiile ”ORIGINAL”, ”ALTERNATIVĂ” și ”COPIE”. Aceste 
plicuri, conținând originalul și copiile, vor fi apoi introduse 
într-un singur plic.  

 21.2 Plicurile interioare și plicul exterior trebuie: 

(a) să aibă numele și adresa ofertantului; 

(b) să fie adresate Beneficiarului prevăzut în FDL, 
conform IPO 22.1; 

(c) să aibă identificarea specifică a procesului de licitaţie, 
specificat în conformitate cu FDL 1.1; și 

(d) să aibă menţionat avertismentul de a nu se deschide 
înainte de ora și data stabilită. 

 21.3 Dacă un plic nu este sigilat şi însemnat în modul specificat, 
Beneficiarul nu îşi asumă nici o răspundere pentru 
pierderea sau deschiderea prematură a ofertei. 



 

22. Data limită de 
prezentare a 
ofertelor 

22.1 Ofertele trebuie primite de către Beneficiar la adresa și 
până la ora și data specificate în FDL. Dacă în FDL se 
specifică astfel, ofertanții vor avea posibilitatea de a-și 
prezenta electronic ofertele. Ofertanții care își prezintă 
electronic ofertele vor urma procedurile de prezentare 
electronică specificate în FDL. 

 22.2 Beneficiarul poate, la alegerea sa, să amâne data limită de 
prezentare a ofertelor, modificând Documentul de licitaţie 
conform IPO 8, caz în care toate drepturile și obligaţiile 
Beneficiarului și ale ofertanților legate de data limită 
anterioară vor respecta data limită amânată. 

23. Ofertele târzii 23.1 Beneficiarul nu ia în considerare nici o ofertă care soseşte 
după Data limită de prezentare a ofertelor, conform IPO 
22. Toate ofertele primite de Beneficiar după data limită de 
prezentare a ofertei sunt declarate târzii, respinse şi 
returnate intacte ofertantului. 

24. Retragerea, 
înlocuirea și 
modificarea 
ofertelor 

24.1 Un ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica oferta 
după ce a fost prezentată, prin notificare în scris, semnată 
de un reprezentant autorizat, anexând o copie a autorizării 
în conformitate cu IPO 20.2 (cu excepţia că notificările de 
retragere nu necesită copii). Înlocuirea sau modificarea 
respectivă a ofertei trebuie trimisă împreună cu notificarea 
scrisă. Toate notificările trebuie să fie: 

(a) întocmite și trimise conform IPO 20 și IPO 21 (cu 
excepţia că notificările de retragere nu necesită copii) 
și, în plus, plicurile respective trebuie marcate clar cu 
inscripţia ”RETRAGERE”, ”ÎNLOCUIRE”, ”MODIFICARE”; și 

(b) primite de Beneficiar înainte de data limită de 
prezentare a ofertelor, conform IPO 22. 

 24.2 Ofertele solicitate pentru a fi retrase conform IPO 24.1 sunt 
returnate nedeschise ofertanților. 

 24.3 Nici o ofertă nu poate fi retrasă, înlocuită sau modificată în 
intervalul dintre data limită de prezentare a ofertelor și 
expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, specificată de 
acel ofertant în Scrisoarea de ofertă, sau orice prelungire a 
acesteia.  

25. Deschiderea 
ofertei 

25.1 Exceptând cazurile specificate în IPO 23 și 24, Beneficiarul 
deschide și citeşte public, conform IPO 25.3, toate ofertele 
primite până la termenul limită, la data, ora și locul 
specificate în FDL, în prezenţa reprezentanţilor desemnaţi 
ai ofertanților și a oricăror persoane care doresc să 
participe. Orice proceduri electronice specifice de 
deschidere a ofertelor, necesare în cazul în care se 
permite licitaţia electronică potrivit IPO 22.1, sunt 



 

specificate în FDL. 

 25.2 Mai întâi sunt deschise și citite plicurile marcate 
”RETRAGERE”, iar plicul conținând oferta respectivă nu este 
deschis, ci returnat ofertantului. Nu este permisă nici o 
retragere a ofertei, decât dacă notificarea de retragere 
conţine o autorizare valabilă de solicitare a retragerii și 
este citită la deschiderea ofertei. Apoi, plicurile marcate 
”ÎNLOCUIRE” sunt deschise, citite și schimbate cu oferta 
înlocuită, iar plicul conținând oferta înlocuită nu este 
deschis, ci returnat Ofertantului. Nu este permisă nici o 
înlocuire a ofertei, decât dacă notificarea de înlocuire 
conţine o autorizare valabilă de solicitare a înlocuirii și este 
citită la deschiderea ofertei. Plicurile marcate ”MODIFICARE” 
sunt deschise și citite împreună cu oferta respectivă. Nu 
este permisă nici o modificare a ofertei, decât dacă 
notificarea de modificare conţine o autorizare valabilă de 
solicitare a modificării și este citită la deschiderea ofertei. 
Numai plicurile care sunt deschise și citite la deschiderea 
ofertei sunt luate în considerare mai departe. 

 25.3 Toate celelalte plicuri sunt deschise câte unul, fiind citit: 
numele ofertantului și eventuala modificare, preţul total al 
ofertei pe lot (contract), dacă este cazul, inclusiv orice 
reduceri sau oferte alternative, prezenţa sau absenţa 
Garanţiei de participare la licitaţie sau a Declaraţiei privind 
garanția de participare la licitație, dacă este necesară, 
precum și orice alte detalii pe care Beneficiarul le 
consideră necesare. Numai reducerile și ofertele 
alternative citite la deschiderea ofertei sunt luate în 
considerare pentru evaluare. Scrisoarea de ofertă și Lista 
cantităților de lucrări trebuie parafate de reprezentanţii 
Beneficiarului care participă la deschiderea ofertei, în 
modul specificat în FDL. Beneficiarul nu pune în discuţie 
meritele vreunei oferte, nici nu respinge vreo ofertă (cu 
excepţia celor târzii, conform IPO 23.1). 

 25.4 Beneficiarul va întocmi un proces-verbal privind 
deschiderea ofertei, care va include cel puţin: numele 
ofertantului și eventuala retragere, înlocuire sau 
modificare, preţul ofertei, pe lot (contract), dacă este cazul, 
inclusiv orice reduceri sau oferte alternative, prezenţa sau 
absenţa Garanţiei de participare la licitaţie, dacă a fost 
solicitată. Reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi vor 
fi solicitaţi să semneze procesul-verbal. Conţinutul și 
efectul procesului-verbal nu sunt anulate de lipsa 
semnăturii unui ofertant. Fiecare ofertant va primi câte o 
copie a procesului-verbal. 



 

E. Evaluarea și compararea ofertelor 

26. Confidenţialitat
ea 

26.1 Informaţiile privind evaluarea ofertelor și recomandarea 
atribuirii Contractului vor fi dezvăluite ofertanților sau altor 
persoane care nu sunt implicate oficial în procesul de 
licitaţie abia atunci când informaţiile privind atribuirea 
Contractului sunt comunicate tuturor ofertanților, conform 
IPO 40. 

 26.2 Orice încercare a unui ofertant de a influenţa Beneficiarul 
în evaluarea ofertelor sau în decizia de atribuire a 
Contractului pot duce la respingerea ofertei sale.  

 26.3 Fără a aduce atingere prevederilor IPO 26.2, de la 
deschiderea ofertei și până la atribuirea Contactului, un 
ofertant care doreşte să contacteze Beneficiarul referitor la 
procesul de licitaţie o va face în scris. 

27. Clarificarea 
ofertelor 

 

27.1 Pentru a ajuta la examinarea, evaluarea și compararea 
ofertelor, precum și la calificarea ofertanților, Beneficiarul 
poate, la discreţia sa, să ceară oricărui ofertant o clarificare 
a ofertei sale, acordându-i un timp rezonabil pentru 
răspuns. Orice clarificare prezentată de un ofertant care nu 
este un răspuns la o cerere a Beneficiarului nu este luată 
în considerare. Cererea de clarificare a Beneficiarului și 
răspunsul vor fi în scris. Nu se va solicita, oferi sau permite 
nici o modificare, inclusiv o creştere sau o scădere 
voluntară a preţurilor sau conţinutului ofertei, cu excepţia 
confirmării corecției erorilor aritmetice descoperite de 
Beneficiar la evaluarea ofertelor, conform IPO 31. 

 27.2 Dacă, până la data și ora indicate în cererea Beneficiarului, 
un ofertant nu oferă clarificări privind oferta sa, aceasta 
poate fi respinsă. 

28. Abateri, 
rezerve și 
omisiuni 

28.1 În timpul evaluării ofertelor se aplică următoarele definiţii: 

(a) ”Abaterea” este o deviere de la cerinţele specificate în 
Documentul de licitaţie; 

(b) ”Rezerva” este stabilirea condiţiilor de limitare sau 
retragerea de la acceptarea completă a cerinţelor 
specificate în Documentul de licitaţie; și 

(c) ”Omisiunea” este incapacitatea de a prezenta parţial 
sau total informaţiile sau documentele solicitate în 
Documentul de licitaţie. 

29. Stabilirea 
corespunderii 

29.1 Beneficiarul va stabili corespunderea unei oferte bazându-
se pe conţinutul ofertei în sine, aşa cum este definit în IPO 
11. 



 

 29.2 O ofertă corespunzătoare este una care îndeplineşte 
cerinţele din Documentul de licitaţie, fără vreo abatere, 
rezervă sau omisiune importantă. O abatere, o rezervă sau 
o omisiune importantă este una care, 

(a) în cazul în care este acceptată: 

(i) ar afecta în orice mod substanţial domeniul de 
aplicare, calitatea sau execuţia Lucrărilor 
specificate în Contract; sau 

(ii) ar limita într-un mod substanţial, incompatibil cu 
Documentul de licitaţie, drepturile Beneficiarului 
sau obligaţiile ofertantului conform Contractului 
propus; sau 

(b) în cazul în care este rectificată, ar afecta incorect 
poziţia competitivă a altor ofertanţi care prezintă oferte 
corespunzătoare. 

 29.3 Beneficiarul examinează aspectele tehnice ale ofertei 
prezentate conform IPO 16, în special Oferta tehnică, 
pentru a confirma faptul că toate cerinţele din Capitolul VII 
- Cerinţe privind Lucrările, au fost îndeplinite fără vreo 
abatere, rezervă sau omisiune importantă. 

 29.4 Dacă o ofertă nu corespunde cerinţelor din Documentul de 
licitaţie, ea este respinsă de către Beneficiar și nu poate 
ulterior să devină corespunzătoare prin corectarea abaterii, 
rezervei sau omisiunii importante. 

30. Neconformități, 
erori și 
omisiuni 

30.1 Cu condiţia că o ofertă corespunde cerinţelor, Beneficiarul 
poate trece cu vederea orice neconformități din ofertă. 

 30.2 Cu condiţia că o ofertă corespunde cerinţelor, Beneficiarul 
poate cere ca ofertantul să prezinte informaţiile sau 
documentele necesare, într-o perioadă de timp rezonabilă, 
pentru a rectifica neconformitățile nesemnificative din 
ofertă legate de cerinţele documentaţiei. Solicitarea de 
informaţii sau documente privind aceste neconformități nu 
este legată de vreun aspect al preţului ofertei. 
Incapacitatea unui ofertant de a îndeplini cererea poate 
duce la respingerea ofertei sale. 

 30.3 Cu condiţia că o ofertă corespunde cerinţelor, Beneficiarul 
va rectifica neconformitățile nesemnificative cuantificabile 
legate de preţul ofertei. În acest sens, preţul ofertei poate fi 
ajustat, numai în scop de comparaţie, pentru a reflecta 
preţul unui element sau al unei componente care lipseşte 
sau nu corespunde. Ajustarea se va face utilizând 
metodele specificate în Capitolul III - Criterii de evaluare și 



 

calificare. 

 

31. Corectarea 
erorilor 
aritmetice 

31.1 Cu condiţia că o ofertă corespunde cerinţelor, Beneficiarul 
va corecta erorile aritmetice în baza următoarelor condiţii: 

(a) numai în cazul contractelor de tip preţ unitar, dacă 
există o diferenţă între preţul unitar și preţul total 
obţinut prin înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, 
preţul unitar va prevala, iar preţul total va fi corectat, 
exceptând cazurile când, în opinia Beneficiarului, 
există o plasare greşită evidentă a virgulei în preţul 
unitar, caz în care preţul total indicat va rămâne, iar 
preţul unitar va fi corectat; 

(b) dacă există o eroare într-un total obţinut din adunarea 
sau scăderea unor sub-totaluri, sub-totalurile vor 
prevala, iar totalul va fi corectat; și 

(c) dacă există o diferenţă între cuvinte și cifre, suma în 
cuvinte va prevala, exceptând cazurile când suma 
exprimată în cuvinte se referă la o eroare aritmetică, 
caz în care suma în cifre va prevala, sub rezerva 
punctelor (a) și (b) de mai sus. 

 31.2 Ofertanții trebuie să accepte corectarea erorilor aritmetice. 
Neacceptarea corectării în conformitate cu IPO 31.1 duce 
la respingerea ofertei. 

32. Conversia într-
o singură 
valută 

32.1 În scopuri de evaluare și comparație, valutele ofertei sunt 
convertită într-o singură valută după cum se specifică în FDL. 

33. Marja de 
preferință 

NU ESTE APLICABIL 

34. Subcontractanţ
ii 

34.1 Cu excepţia cazului în care FDL prevede altfel, Beneficiarul 
nu intenţionează să execute elemente specifice ale 
Lucrărilor prin subcontractanţi selectaţi în avans de către 
Beneficiar. 

34.2 Beneficiarul poate permite subcontractarea anumitor lucrări 
specializate, în modul indicat în Capitolul III. Atunci când 
Beneficiarul acceptă subcontractarea, experienţa de 
specialitate a subcontractantului este luată în considerare 
pentru evaluare. Capitolul III descrie criteriile de calificare 
pentru subcontractanţi. 

 

34.3 Ofertanții pot propune subcontractarea până la acel 
procent din valoarea totală a contractelor sau a volumului 



 

de lucrări care este specificat în FDL. 

35. Evaluarea 
ofertelor 

35.1 Beneficiarul va utiliza criteriile și metodologiile enumerate 
în această clauză. Nu sunt admise alte criterii sau 
metodologii de evaluare. 

 
35.2 Pentru a evalua o ofertă, Beneficiarul ia în considerare 

următoarele: 

(a) prețul ofertei, exclusiv Sumele Provizionate și 
provizioanele, dacă este cazul, pentru cheltuieli 
neprevăzute din Rezumatul Listei cantităților de lucrări 
în cazul contractelor de tip preţ unitar, dar inclusiv 
elementele1Lucrărilor în regie, dacă sunt la preţuri 
competitive; 

(b) ajustarea prețului pentru corectarea erorilor aritmetice 
conform IPO 31.1; 

(c) ajustarea preţului datorită reducerilor acordate conform 
IPO 14.4; 

(d) nu este aplicabil  

(e) ajustarea preţului pentru neconformități conform IPO 
30.3; 

(f) factorii suplimentari de evaluare sunt specificaţi în 
Capitolul III - Criterii de evaluare și calificare; 

 
35.3 Efectul estimat al prevederii de ajustare a preţului din 

Condiţiile Contractului, aplicat pe perioada de execuţie a 
Contractului, nu se ia în calcul la evaluarea ofertei. 

 
35.4 Dacă acest Document de licitaţie permite ofertanților să 

indice preţuri separate pentru diferite loturi (contracte), 
metodologia de stabilire a celui mai mic preţ evaluat din 
combinaţiile de contracte, inclusiv orice reduceri acordate 
în Scrisoarea de ofertă, este specificată în Capitolul III - 
Criterii de evaluare și calificare. 

 
35.5 Dacă oferta pentru un contract de tip preţ unitar, care are 

drept rezultat cel mai mic preţ de ofertă evaluat, este, în 
opinia Beneficiarului, foarte dezechilibrată sau concentrată 
la începutul perioadei, Beneficiarul poate cere ofertantului 
să facă analize de preţ detaliate pentru oricare sau toate 
elementele din Lista cantităților de lucrări, pentru a 
demonstra coerenţa internă a acelor preţuri cu metodele 

                                                 
1 Lucrările în regie/cu ziua sunt lucrări efectuate urmând instrucţiunile Managerului de proiect și plătite pe 

baza timpului folosit de lucrători și a utilizării materialelor și a echipamentelor contractantului, la tarifele 
indicate în ofertă. Pentru ca Lucrările în regie să aibă preţuri competitive în scopul evaluării ofertei, 
Beneficiarul trebuie să prezinte volumul aproximativ al fiecărui element evaluat față de Lucrările în regie 
(de ex. un anumit număr de norme zilnice pentru un tractorist, sau un anumită cantitate de ciment în 
tone), care va fi înmulţit cu tarifele indicate de ofertanți și inclus în preţul total al ofertei. 



 

de construcţie și graficul propus. După evaluarea analizelor 
de preţ, ţinând seama de graficul plăţilor estimate pentru 
Contract, Beneficiarul poate cere ca suma Garanţiei de 
bună execuţie să crească, pe cheltuiala ofertantului, la un 
nivel suficient pentru a proteja Beneficiarul împotriva unor 
pierderi financiare în cazul neîndeplinirii Contractului de 
către ofertantul câștigător. 

36. Compararea 
ofertelor 

36.1 Beneficiarul va compara preţurile evaluate ale tuturor 
ofertelor care corespund cerinţelor stabilite, conform IPO 
35.2, pentru a determina cea mai avantajoasă ofertă. 

37. Calificarea 
ofertantului 

37.1 Beneficiarul va determina, în mod satisfăcător, dacă 
ofertantul selectat ca având cea mai avantajoasă și mai 
adecvată ofertă îndeplineşte criteriile de calificare 
specificate în Capitolul III - Criterii de evaluare și calificare. 

 
37.2 Aceasta se face pe baza examinării probelor documentare 

din calificările ofertantului, prezentate de către ofertant, 
conform IPO 17.1. 

 37.3 Un rezultat pozitiv este o precondiţie pentru atribuirea 
Contractului către ofertant. Un rezultat negativ duce la 
descalificarea ofertei, caz în care Beneficiarul trece la 
următoarea cea mai avantajoasă ofertă, pentru a 
determina în mod similar respectarea criteriilor de către 
calificările ofertantului respectiv. 

38. Dreptul 
Beneficiarului 
de a accepta 
orice ofertă și 
de a respinge 
orice ofertă 
sau toate 
ofertele 

38.1 Beneficiarul își rezervă dreptul de a accepta sau a 
respinge orice ofertă, precum și de a anula procesul de 
licitaţie și a respinge toate ofertele, oricând înaintea 
atribuirii Contractului, fără a purta vreo răspundere faţă de 
ofertanţi pentru aceasta. În cazul anulării, toate ofertele 
prezentate, și în mod specific Garanţiile de participare la 
licitaţie, sunt restituite prompt ofertanților. 

F. Atribuirea contractului 

39. Criteriile de 
atribuire 

39.1 Sub rezerva IPO 37.1, Beneficiarul atribuie Contractul 
acelui ofertant a cărui ofertă a fost determinată a fi cea mai 
avantajoasă și mai adecvată pentru Documentul de 
licitaţie, cu condiţia ulterioară ca ofertantul să fie calificat 
pentru a executa Contractul în mod satisfăcător. 

40. Notificarea de 
atribuire 

40.1 Înainte de expirarea Perioadei de valabilitate a ofertei, 
Beneficiarul anunţă în scris ofertantul câștigător, prin 
Scrisoarea de acceptare inclusă în formularele de 
Contract, că oferta sa a fost acceptată. Totodată, 
Beneficiarul anunţă toţi ceilalţi ofertanți despre rezultatele 
licitației și publică rezultatele în UNDB online, indicând 



 

numerele ofertei și ale lotului (contractului), împreună cu 
următoarele informaţii:  

(i) numele fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă;  

(ii) preţurile de ofertă citite la deschiderea ofertei;  

(iii) numele și preţurile evaluate ale fiecărei oferte 
evaluate;  

(iv) numele ofertanților ale căror oferte au fost respinse 
și motivele respingerii; și  

(v) numele ofertantului câștigător, preţul oferit de 
acesta, precum și durata și rezumatul domeniului de 
aplicare al Contractului atribuit. 

 40.2 Până la întocmirea și semnarea unui contract oficial, 
notificarea de atribuire constituie un Contract obligatoriu. 

 40.3 Beneficiarul va răspunde prompt în scris oricărui ofertant 
care nu a fost selectat și care, după notificarea de atribuire, 
conform IPO 40.1, solicită în scris motivele pentru care 
oferta sa nu a fost selectată. 



 

41. Semnarea 
Contractului 

41.1 Imediat după notificare, Beneficiarul trimite ofertantului 
câștigător Acordul Contractual. 

 41.2 În termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea 
Acordului Contractual, ofertantul câștigător îl semnează, îl 
datează și îl returnează Beneficiarului. 

42. Garanţia de 
bună execuţie 

42.1 În termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea 
notificării de atribuire de la Beneficiar, ofertantul câștigător 
furnizează Garanţia de bună execuţie, conform condiţiilor 
Contractului, sub rezerva IPO 35.5, folosind în acest scop 
formularul Garanţiei de bună execuţie din Capitolul X - 
Formulare pentru contracte, sau un alt formular acceptat 
de Beneficiar. 

 42.2 Incapacitatea ofertantului câștigător de a prezenta 
Garanţia de bună execuţie menţionată mai sus sau de a 
semna Acordul Contractual constituie motive suficiente 
pentru anularea atribuirii și confiscarea Garanţiei de 
participare la licitaţie. În acest caz, Beneficiarul atribuie 
Contractul următorului ofertant a cărui ofertă a fost 
determinată a fi cea mai avantajoasă și mai adecvată și 
stabilit de către Beneficiar ca fiind calificat pentru a executa 
Contractul în mod satisfăcător. 

43. Conciliatorul 43.1 Beneficiarul propune ca persoana numită în FDL să fie 
desemnată drept Conciliator conform Contractului, la tariful 
orar specificat în FDL, plus cheltuielile rambursabile. 
Dacă ofertantul nu este de acord cu această propunere, el 
trebuie să declare acest lucru în oferta sa. În cazul în care, 
în Scrisoarea de acceptare, Beneficiarul nu este de acord 
cu desemnarea Conciliatorului, Beneficiarul va cere 
Autorităţii de desemnare, indicată în Condiţiile Speciale ale 
Contractului (CSC), conform Clauzei 23.1 din Condiţiile 
Generale ale Contractului (CGC), să numească 
Conciliatorul. 
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Scrisoarea de ofertă 

Ofertantul trebuie să redacteze Scrisoarea de ofertă pe hârtie de scris, cu antetul 
său, indicând clar numele complet și adresa sa. 
 
Notă: Tot textul cu font Italic este destinat întocmirii acestui formular și va 
fi şters din documentele finale. 
 
 
 
Data: [introduceţi data (ziua, luna și anul) prezentării ofertei] 
Nr. LNC: [introduceţi numărul procesului de licitaţie] 
Cererea de ofertă nr.: [introduceţi numărul de identificare] 
 
Către: [introduceţi numele complet al Beneficiarului] 
 
(a) Am examinat Documentele de licitaţie și nu avem rezerve faţă de acestea, 

inclusiv completările emise în conformitate cu Instrucţiunile pentru ofertanţi 
(IPO 8) ; 

(b) Îndeplinim cerinţele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în 
conformitate cu IPO 4; 

(c) Nu am fost suspendaţi, nici declaraţi neeligibili de către Beneficiar pe baza 
executării unei Declaraţii privind garanţia de participare la licitaţie în ţara 
Beneficiarului, conform IPO 4.6. 

(d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentele de licitaţie, 
următoarele Lucrări: [introduceţi o scurtă descriere a Lucrărilor]; 

(e) Preţul total al ofertei noastre, fără reducerile oferite la punctul (f) de mai jos, 
este:  

În cazul unui singur lot, preţul total al ofertei [introduceţi preţul total al 
ofertei, în cuvinte și în cifre, indicând diversele sume și valutele 
respective]; 

În cazul mai multor loturi, preţul total al fiecărui lot [introduceţi preţul total al 
fiecărui lot, în cuvinte și în cifre, indicând diversele sume și valutele 
respective]; 

În cazul mai multor loturi, preţul total al tuturor loturilor (suma loturilor) 
[introduceţi preţul total al tuturor loturilor, în cuvinte și în cifre, indicând 
diversele sume și valutele respective]; 

(f) Reducerile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:  

(i) Reducerile oferite sunt: [Specificaţi în detaliu fiecare reducere oferită.] 

(ii) Metoda exactă de calcul pentru stabilirea preţului net după aplicarea 
reducerilor este prezentată mai jos: [Specificaţi în detaliu metoda care 
va fi utilizată pentru a aplica reducerile]; 



 

(g) Oferta este valabilă pe o perioadă de [specificaţi numărul de zile 
calendaristice] zile de la data limită de prezentare a ofertei, conform 
Documentelor de licitaţie, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi 
acceptată de Dvs. oricând până la expirarea perioadei respective; 

(h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obţinem 
Garanţia de bună execuţie conform Documentelor de licitaţie. 

(i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractant, la mai mult de o ofertă în 
acest proces de licitaţie, conform IPO 4.2(e), alta decât ofertele alternative 
prezentate conform IPO 13; 

(j) Noi, inclusiv oricare din subcontractanţii sau furnizorii noştri pentru oricare 
parte a Contractului, nu am fost declaraţi neeligibili de către Bancă, în baza 
legilor sau regulamentelor oficiale din ţara Beneficiarului sau printr-un act de 
respectare a unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU; 

(k) Nu suntem întreprindere de stat/ Suntem întreprindere de stat, dar îndeplinim 
cerinţele din IPO 4.5;2 

(l) Am achitat, sau vom achita următoarele comisioane, indemnizaţii sau taxe cu 
privire la procesul de licitaţie sau execuţia Contractului: [introduceţi numele 
complet al fiecărui Destinatar, adresa completă, motivul plăţii pentru 
fiecare comision sau indemnizație, suma și valuta respectivă] 

 
Numele 
Destinatarului 

Adresa Motivul Suma 

        
        
        
       

 
 (Dacă nu s-a achitat sau nu trebuie achitat, indicaţi ”nu”.) 
 
(m) Înţelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în 

scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, constituie un contract 
obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și 

(n) Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi cea mai avantajoasă ofertă sau 
orice ofertă primită. 

(o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura 
neimplicarea în acte de fraudă sau corupţie a vreunei persoane care 
acţionează pentru noi sau în numele nostru. 

 
Numele ofertantului* [introduceţi numele complet al persoanei care 
semnează oferta] 
 

                                                 
2Utilizare după caz 



 

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele ofertantului** 
[introduceţi numele complet al persoanei autorizate să semneze oferta] 
 
Funcţia persoanei care semnează oferta [introduceţi funcţia completă a 
persoanei care semnează oferta] 
 
Semnătura persoanei numite mai sus  [introduceţi semnătura persoanei 
având numele și funcţia indicate mai sus] 
 
 
Data semnării _[ziua] [luna], [anul] 
*: Dacă oferta este prezentată de o întreprindere mixtă, introduceți numele 
acesteia ca ofertant 
 
**: Persoana care semnează oferta va avea procură din partea ofertantului, 
anexată la Tabelele Ofertei. 

  



 

2. Tabelul valutelor de plata 
 
 
 
 

 A B C D 

Denumirea valutei 
de plata 

Suma in 
valuta 
respectiva 

Ratae schimb 
în valuta 
locală 

Echivalent în valuta 
locală 
C = A x B 

Procentul din suma 
totală (TBP) 
 100xC  
TBP 

Valuta locala 
  
 

 
1.00 

  

Valuta străină #1 
  
 

    

Valuta străină #2 
  
 

    

Valuta străină #3 
  
 

    

Suma totală 
    

 
100.00 

 
  



 

Tabelul 1 
Tabelul datelor de ajustare 

 
Nu se aplică 
  



 

Formularul Garanţiei de participare la licitaţie 
(Garanţie bancară) 

[antetul sau codul SWIFT al Garantului]  

Beneficiar:  

[introduceţi numele şi adresa Beneficiarului] 

Cererea de ofertă nr.: [Introduceţi numărul de referinţă pentru Cererea de ofertă] 

Data: [Introduceți data emiterii] 

Garanţie de ofertă nr.: [Introduceți numărul de referinţă al garanţiei] 

Garant: _[Introduceți numele și adresa, sau locul emiterii, dacă nu sunt indicate 
în antet] 

Am fost informați că [introduceţi numele ofertantului, care, în cazul unei 
întreprinderi mixte, este numele întreprinderii mixte (constituită legal sau 
potenţial) sau numele tuturor membrilor acesteia] (denumit în continuare 
”Solicitant”) a prezentat sau va prezenta Beneficiarului oferta sa (denumită în 
continuare ”Ofertă”) pentru execuția [introduceți descrierea Contractului] în baza 
Cererii de ofertă nr. [introduceți numărul] (”CO”).  

Mai mult, înţelegem că, potrivit condiţiilor Beneficiarului, fiecare ofertă trebuie 
însoţită de o garanţie. 

Prin prezenta, la cererea Solicitantului și în calitate de Garant, ne angajăm în 
mod irevocabil să achităm Beneficiarului orice sumă (sau sume) care nu 
depăşesc în total [introduceţi suma în cuvinte] (introduceţi suma în cifre) la 
primirea solicitării Beneficiarului, confirmată prin declaraţia Beneficiarului, fie în 
solicitarea în sine, fie ca document semnat și separat care însoţeşte sau 
identifică solicitarea, indicând faptul că Solicitantul: 

(a) fie şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a ofertei, specificată de 
Solicitant în Scrisoarea de ofertă, sau în orice perioadă de extindere a 
ofertei prevăzută de Solicitant; fie 

(b) fiind anunţat despre acceptarea ofertei sale de către Beneficiar în perioada 
de valabilitate a ofertei, (i) nu poate să execute Acordul Contractual, sau (ii) 
nu poate să ofere Garanţia de bună execuţie, conform Instrucţiunilor pentru 
ofertanţi (”IPO”) din Documentul de licitaţie al Beneficiarului. 

Această garanţie va expira: (a) dacă Solicitantul este ofertantul câștigător, la 
primirea de către noi a copiilor Acordului Contractual semnat de Solicitant și a 
Garanţiei de bună execuţie emisă către Beneficiar la indicaţia Solicitantului; și (b) 
dacă Solicitantul nu este ofertantul câștigător: (i) la primirea de către noi a copiei 



 

notificării Solicitantului de către Beneficiar despre rezultatele procesului de 
licitaţie; sau (ii) la 28 de zile după perioada de valabilitate, oricare survine mai 
devreme, dată stabilită prin prezentarea copiilor Scrisorii de ofertă și a 
eventualelor extinderi ale acesteia, însoţite de Documentul de licitaţie; sau (c) la 
trei zile după data emiterii acestei garanţii. 

În consecinţă, orice cerere de plată în temeiul acestei garanţii trebuie primită de 
noi la adresa de mai sus, nu mai târziu de această dată. 

Această garanţie face obiectul Normelor uniforme privind garanţiile la cerere 
(NUGC), ediţia 2010, publicaţia ICC nr. 758. 

 

 

___________________________________ 

[semnat] 

 

Notă: Tot textul cu font Italic este destinat întocmirii acestui formular și va 
fi şters din documentul final. 

 



 

Formularul Garanţiei de participare la licitaţie 
(Obligațiune de garantare a participării la licitaţie) 

Nu se aplică 



 

Formular al Declaraţiei privind garanţia de 
participare la licitaţie 

Nu se aplică



 

Oferta tehnică 

Formulare pentru Oferta tehnică 

 
Personal 
 
 
Echipamente 
 
 
Organizarea amplasamentului (locului) 
 
 
Declaraţia privind metoda 
 
 
Grafic de mobilizare 
 
 
Grafic de construcţie 
 
 
Altele 



 

Formulare pentru personal 

 

Formularul PER – 1: Personalul propus 
 
Ofertanții trebuie să prezinte numele persoanelor calificate corespunzător pentru 
a îndeplini cerinţele specifice la fiecare poziţie enumerată în Capitolul III - Criterii 
de evaluare și calificare. Datele privind experienţa acestora trebuie furnizate 
utilizând formularul de mai jos pentru fiecare candidat. 
 

1. Funcţia deţinută 

 Numele  

2. Funcţia deţinută 

 Numele  

3. Funcţia deţinută 

 Numele  

4. Funcţia deţinută 

 Numele  

5. Funcţia deţinută 

 Numele  

6. Funcţia deţinută 

 Numele  

etc. Funcţia deţinută 

 Numele 
 
 
  



 

Formularul PER – 2: CV-urile personalului propus  
 
Ofertantul va furniza toate informaţiile solicitate mai jos. Câmpurile cu asterisc (*) 
vor fi utilizate pentru evaluare. 
 
 

Funcţia* 
 
Informații 
personale 

Numele* 
 

Data naşterii 

 Calificări profesionale 
 

Locul de 
muncă 
actual 

Numele angajatorului: 
 

 Adresa angajatorului: 
 

 Telefon 
 

Contact (manager / responsabil 
de personal) 

 Fax 
 

Email 

 Funcţia 
 

Ani la angajatorul actual 

 
 
Rezumaţi experienţa profesională, în ordine cronologică inversă. Indicaţi în 
special experienţa tehnică și managerială relevantă pentru proiect. 
 

De la* Până la* Compania, proiectul, funcţia, experienţa tehnică și managerială 
relevantă* 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

Formulare pentru echipamente 

Ofertantul va furniza informaţii adecvate pentru a demonstra clar că este capabil 
să îndeplinească cerinţele legate de echipamentele de bază enumerate în 
Capitolul III - Criterii de evaluare și calificare. Va fi întocmit un formular separat 
pentru fiecare element de echipament enumerat, sau pentru echipamentele 
alternative propuse de Ofertant. Ofertantul va furniza, în măsura posibilă, toate 
informaţiile solicitate mai jos. Câmpurile cu asterisc (*) vor fi utilizate pentru 
evaluare. 
 

Tipul de echipament* 
 
Informații 
despre 
echipamen
t 

Numele producătorului, nr. de 
înregistrare 
 
 
 

Model și putere nominală 

 Capacitate* 
 
 

Anul de fabricaţie* 

Starea 
curentă 

Locația curentă 
 
 

 Detalii privind angajamentele actuale 
 

  
Sursa Indicaţi sursa echipamentului 

 Propriu  Arendat  Luat în leasing  Construit special 
 
 
Următoarele informaţii vor fi oferite numai pentru echipamentele care nu sunt 
proprietatea Ofertantului. 
 

Proprietar Numele proprietarului 
 

 Adresa proprietarului 
 

  
 Telefon 

 
Numele și funcţia persoanei de 
contact 

 Fax 
 

Telex 

Acorduri Detalii privind acordurile de arendă/închiriere/construcție specifice 
proiectului 

  
  

 
  



 

Calificarea Ofertantului 

Conform Capitolului III - Criterii de evaluare și calificare, pentru a-și confirma 
calificările în vederea execuţiei Contractului, ofertantul trebuie să ofere 
informaţiile solicitate în fișele de informaţii corespunzătoare, incluse în acest 
capitol. 

 



 

Formular ELI -1.1: Formular de informaţii despre 
Ofertant 

Data: _________________ 
Nr. LNC și titlu: _________________ 

Pagina __________din _______________pagini 
 

Numele Ofertantului 

 

În cazul unei întreprinderi mixte (ÎM), numele fiecărui membru: 

 

Țara de înregistrare (actuală sau prevăzută) a Ofertantului: 

[indicaţi statul de constituire] 

Anul de înfiinţare (efectivă sau prevăzută) a Ofertantului: 

Adresa juridică a Ofertantului [în ţara de înregistrare]: 

 

Informaţii despre reprezentantul autorizat al Ofertantului 

Numele: _____________________________________ 

Adresa: ___________________________________ 

Numere de telefon/Fax: _______________________ 

Adresă de email: ______________________________ 

1. Ataşate sunt copiile documentelor originale 

 Actul constitutiv (sau documentele echivalente de constituire sau asociere) și/sau 
documentele de înregistrare a persoanei juridice menţionate mai sus, conform 
IPO 4.3. 

 În cazul ÎM, scrisoarea de intenţie privind formarea ÎM sau Acordul ÎM, conform 
IPO 4.1. 

 În cazul unei întreprinderi sau instituţii de stat, conform IPO 4.5, documentele care 
confirmă: 

 Autonomia juridică și financiară 
 Funcționarea în baza dreptului comercial 
 Faptul că Ofertantul nu este o agenţie subordonată Beneficiarului 

2. Sunt incluse organigrama, lista membrilor Consiliului de Conducere și beneficiarul 
efectiv. 

 



 

Formularul ELI -1.2: Formular de informaţii pentru 
ofertanții ÎM 

(se va completa pentru fiecare membru al întreprinderii mixte) 
Data: _______________ 

Nr. LNC și titlu: _________________ 
Pagina _____________ din ____________ pagini 

 
Numele întreprinderii mixte a Ofertantului: 

 

Numele membrului ÎM: 

 

 Țara de înregistrare a membrului ÎM: 

 

 Anul de constituire a membrului ÎM: 

 

 Adresa juridică a membrului ÎM în ţara de constituire: 

 

 Informaţii despre reprezentantul autorizat al membrului ÎM 

Numele: ____________________________________ 

Adresa: __________________________________ 

Numere de telefon/Fax: _____________________ 

Adresă de e-mail: _____________________________ 

1. Ataşate sunt copiile documentelor originale 

 Actul constitutiv (sau documentele echivalente de constituire sau asociere) și/sau 
documentele de înregistrare a persoanei juridice menţionate mai sus, conform IPO 4.3. 

 În cazul unei întreprinderi sau instituţii de stat, conform IPO 4.5, documentele care 
confirmă: autonomia juridică și financiară, funcţionarea în baza dreptului comercial și lipsa 
statutului de dependenţă. 

2. Sunt incluse organigrama, lista membrilor Consiliului de Conducere și beneficiarul efectiv. 

 
 



 

Formularul CON – 2: Istoricul neexecutării contractelor, 
litigii nesoluționate și istoricul litigiilor 

Numele Ofertantului: ________________ 
Data: ______________________ 

Numele membrului ÎM: _________________________ 
Nr. LNC și titlu: _________________ 

Pagina _______________din ______________pagini 

Contracte neexecutate, conform Capitolului III - Criterii de evaluare și calificare 

 Nu au avut loc neexecutări ale contractelor de la 1 ianuarie [introduceți anul], 
specificate în Capitolul III - Criterii de evaluare și calificare, sub-factorul 2.1. 

 Contracte neexecutate de la 1 ianuarie [introduceți anul], specificate în Capitolul III 
- Criterii de evaluare și calificare, cerința 2.1. 

Anul Partea 
neexecutată a 
contractului 

Nr. de identificare al contractului 
Numele Beneficiarului:  

Adresa Beneficiarului:  

Motivele neexecutării: 

 

Suma totală a 
contractului (valoarea 
actuală, valuta, cursul 
de schimb în cazul în 

care contractul 
neexecutat este în 

valută străină) 

    

Litigii nesoluționate, conform Capitolului III - Criterii de evaluare și calificare 

 Nu există litigii nesoluționate, conform Capitolului III - Criterii de evaluare și 
calificare, sub-factorul 2.3. 

 Litigiu nesoluționat, de la 1 ianuarie [introduceți anul], conform Capitolului III - 
Criterii de evaluare și calificare, sub-factorul 2.3, aşa cum se indică mai jos. 

 

Anul Partea 
neexecutată a 
contractului 

Nr. de identificare al 
contractului 

 

Suma totală a 
contractului (valoarea 
actuală, valuta, cursul 
de schimb în cazul în 

care contractul 
neexecutat este în 

valută străină) 

    

 
  



 

Formularul CCC: Angajamente curente pentru contracte 
/Lucrări în curs de execuţie 

 
 
Ofertanții și fiecare partener la o ÎM trebuie să ofere informaţii despre 
angajamentele lor curente în toate contractele care au fost atribuite, sau pentru 
care a fost primită o scrisoare de intenţie sau de acceptare, sau pentru contracte 
aproape de finalizare, dar pentru care mai trebuie emis un certificat de finalizare 
completă, fără rezerve. 
 
 
 
 
Numele 
contractului 

Beneficiar, 
adresă de 
contact/telefo
n/fax 

Valoarea 
lucrărilor 
restante, în 
echivalent 
valută 
naţională a 
Beneficiarului 

Data estimată 
a finalizării 

Facturarea 
medie lunară în 
ultimele şase 
luni 
(în valuta 
naţională a 
Beneficiarului/l
ună) 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

etc. 
 

    

 



 

Formularul FIN – 3.1: Situaţia şi performanţa financiară 

Numele Ofertantului: ________________ 
Data: ______________________ 

Numele membrului ÎM: _________________________ 
Nr. LNC și titlu: _________________ 

Pagina _______________din ______________pagini 

1. Date financiare 

Tipul informaţiilor 
financiare în 

(valuta naţională a 
Beneficiarului) 

Informaţii istorice pentru precedenții _________ani,
______________ 

(suma în valuta naţională a Beneficiarului (indicaţi 
ratele de schimb în cazul în care informaţiile sunt 

valută străină)) 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 

Situaţia poziţiei financiare (Informaţii din bilanț) 

Total active (TA)      

Total pasive (TP)      

Total capital propriu/Activ 
net (TCP) 

     

Active curente (AC)      

Pasive curente (PC)      

Capital circulant (CC)      

Informaţii din declaraţia de venit 

Total venituri (TV)      

Profit înainte de impozitare 
(PÎI) 

     

Informaţii privind fluxul de numerar  

Fluxul de numerar din 
activitatea operaţională 

     

 

2. Surse de finanţare 
 



 

Specificaţi sursele de finanţare pentru a îndeplini cerinţele fluxului de numerar 
la lucrările în desfăşurare și la viitoarele angajamente de contracte. 
 

Nr. Sursa de finanţare Suma şi valuta 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

 
 
 

 

 

2. Documente financiare 
 
Ofertantul și părţile sale vor furniza copii ale situaţiilor financiare pentru _____ 
ani, conform Capitolului III - Criterii de evaluare și calificare, sub-factorul 3.2. 
Situaţiile financiare: 
 

(a) vor reflecta situaţia financiară a Ofertantului sau, în cazul unui membru al 
ÎM, nu al unei entităţi afiliate (cum ar fi o entitate–mamă sau un membru al 
unui grup). 
 

(b) vor fi auditate sau certificate în mod independent, în conformitate cu 
legislaţia locală. 
 

(c) vor fi complete, inclusiv toate notele la situaţiile financiare. 
 

(d) vor corespunde cu perioadele de contabilitate deja finalizate și auditate. 
 
 Anexăm copiile situaţiilor/rapoartelor financiare3 pentru ____ ani solicitate mai 

sus, conform cerințelor. 

 
 

 

  

                                                 
3 Dacă cel mai recent set de situaţii financiare este pentru o perioadă mai devreme de 12 luni faţă de data 

ofertei, motivul trebuie justificat. 



 

Formularul FIN - 3.2: Cifra de afaceri medie anuală în 
construcţii 

Numele Ofertantului: ________________ 
Data: ______________________ 

Numele membrului ÎM: _________________________ 
Nr. LNC și titlu: _________________ 

Pagina _______________din ______________pagini 

 
 Date privind cifra de afaceri anuală (numai în 

construcţii) 

Anul Suma  

Valuta 

Cursul de 
schimb, dacă 
suma este în 
valută străină 

Echivalent în valuta 
naţională a 
Beneficiarului 

[indicaţi 
anul] 

[introduceţi suma și 
indicaţi valuta] 

  

    

    

    

    

Cifra de 
afaceri 
medie 
anuală în 
construcţii * 

   

*  A se vedea Capitolul III - Criterii de evaluare și calificare, sub-factorul 3.2. 

 

 



 

Formularul FIN3.3: Resursele financiare 

 
Specificaţi sursele de finanţare propuse, cum ar fi active lichide, active reale 
negrevate, linii de credit și alte mijloace financiare, fără angajamente actuale, 
disponibile pentru a satisface cererea totală de flux de numerar în construcţii a 
contractului sau contractelor respective, aşa cum se specifică în Capitolul III - 
Criterii de evaluare și calificare. 

Sursa de finanţare Suma (echivalent în 
valuta naţională a 
Beneficiarului) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

 



 

Formularul EXP - 4.1: Experienţa generală în construcţii 

 

Numele Ofertantului: ________________ 
Data: ______________________ 

Numele membrului ÎM: _________________________ 
Nr. LNC și titlu: _________________ 

Pagina _______________din ______________pagini 

 

Anul 
 

de 
început

Anul 
de 

început 

Nr. de identificare al contractului Rolul 
Ofertantului 

  Numele contractului: ____________________ 
Descrierea pe scurt a lucrărilor executate de 
Ofertant: _____________________________ 
Suma contractului: ___________________ 
Numele Beneficiarului: 
____________________ 

Adresa: _____________________________ 

 

  Numele contractului: ____________________ 
Descrierea pe scurt a lucrărilor executate de 
Ofertant: _____________________________ 
Suma contractului: ___________________ 
Numele Beneficiarului: 
____________________ 

Adresa: _________________________ 

 

  Numele contractului: ____________________ 
Descrierea pe scurt a lucrărilor executate de 
Ofertant: _____________________________ 
Suma contractului: ___________________ 
Numele Beneficiarului: 
____________________ 

Adresa: _________________________ 

 

 
  



 

Formularul EXP - 4.2(a): Experienţa specifică în 
construcţii și managementul contractelor 

Numele Ofertantului: ________________ 
Data: ______________________ 

Numele membrului ÎM: _________________________ 
Nr. LNC și titlu: _________________ 

Pagina _______________din ______________pagini 

Nr. contract similar 
 

Informații 

Nr. de identificare al contractului

Data atribuirii 

Data finalizării 

Rolul în contract 
 

Contract
ant 

principal 
 

Membru în  
ÎM 
 

Gestionar de 
contract 
 

Subcontr
actant 

Suma totală a contractului  Valuta naţională a 
Beneficiarului * 

În cazul unui membru al unei ÎM 
sau subcontractant, specificaţi 
participarea la suma totală a 
contractului 

  * 

Numele Beneficiarului:  
Adresa: 

Număr de telefon/fax 

Email: 

 



 

Formularul EXP - 4.2(a) (cont.) 
Experienţa specifică în construcţii și managementul 

contractelor (cont.) 
 

Nr. contract similar 
 

Informații 

Descrierea asemănării, conform 
sub-factorului 4.2(a) din Capitolul 

III: 

 

1. Suma  

2. Dimensiunea fizică a 
elementelor de lucrări solicitate 

 

3. Complexitatea  

4. Metode/tehnologie  

5. Tariful de construcţie pentru 
principalele activităţi 

 

6. Alte caracteristici  



 

Formularul EXP - 4.2(b): Experienţa în construcţii pentru 
principalele activităţi 

Numele Ofertantului: ________________ 
Data: ______________________ 

Numele membrului ÎM: _________________________ 
Numele subcontractantului4 (conform IPO 34.2 și 34.3): ________________ 

Nr. LNC și titlu: _________________ 
Pagina _______________din ______________pagini 

Numele subcontractantului (conform IPO 34.2 și 34.3): ______________ 
Toţi subcontractanţii pentru activităţile principale trebuie să completeze 
informaţiile din acest formular conform IPO 34.2 și 34.3 și Capitolului III - Criterii 
de evaluare și calificare, sub-factorul 4.2. 
 
1. Activitatea principală nr. 1: ________________________ 

 Informații 

Nr. de identificare al contractului

Data atribuirii 

Data finalizării 

Rolul în contract 
 

Contractant 
principal 
 

Membru 
în  
ÎM 
 

Gestionar 
de contract 

 

Subcontrac
tant 
 

Suma totală a contractului 
 

Valuta naţională a 
Beneficiarului 

Cantitatea (volum, numărul sau 
rata producţiei, după caz) 
executată în temeiul contractului, 
pe an sau pe o parte din an 
 

Cantitatea totală 
din contract 

(i) 

Procent  
de participare 

(ii) 

Cantitatea 
executată 

efectiv  
(i) x (ii) 

Anul 1    

Anul 2    

Anul 3    

Anul 4    

Numele Beneficiarului: 
Adresa: 
Număr de telefon/fax 
Email: 

 

  

                                                 
4 Dacă este cazul. 



 

 
Informații 

Numele Beneficiarului:  

Adresa: 

Număr de telefon/fax 

Email: 

 

 

 

 

2. Activitatea nr. 2  

3. ………………… 

 

 
Informații 

Descrierea activităţilor principale, 
conform sub-factorului 4.2(b) din 
Capitolul III: 

 

  
 

  

  

  

  



 

55 

 

Capitolul 3 - Țările eligibile 

 

 

Eligibilitatea pentru furnizarea de bunuri, lucrări și servicii în achiziţii 
publice finanțate de Bancă 

 
 

  
1. În legătură cu IPO 4.7 și 5.1, pentru informarea ofertanților, în momentul de 
faţă sunt excluse din acest proces de licitaţie companiile, bunurile și serviciile 
provenite din următoarele ţări: 

 

Conform IPO 4.7 (a) și 5.1 Nici una 

 

Conform IPO 4.7 (b) și 5.1 Nici una* 
*Pentru lista actualizată, consultaţi http://www.un.org/Docs/sc/unsc_news.html și 
http://www.un.org/Docs/sc/index.html, făcând clic pe fila ”Rezoluţii”. 
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Capitolul VI. Politica băncii - Practici corupte și 
frauduloase 

Ghid pentru achiziţia de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de 
consultanţă, în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor IDA, 
de către împrumutații Băncii Mondiale, ediţia ianuarie 2011: 

”Frauda și corupţia: 

1.16 Politica Băncii solicită ca Împrumutații (inclusiv beneficiarii împrumuturilor 
Băncii), ofertanții, furnizorii, contractanţii și agenţii (declaraţi sau nu), 
subcontractanţii, consultanţii subcontractaţi, prestatorii de servicii ai acestora, 
precum și tot personalul acestora, să respecte cel mai înalt standard de etică în 
timpul achiziției și execuţiei contractelor finanțate de Bancă.5 În conformitate cu 
această politică, Banca:  

(a) defineşte, în sensul acestei prevederi, următoarele noţiuni:  

(i) ”practică coruptă” înseamnă oferirea, acordarea, primirea sau 
solicitarea, în mod direct sau indirect, a oricărui obiect de valoare 
pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile celeilalte părţi6; 

(ii)  ”practică frauduloasă” înseamnă orice acţiune sau inacţiune, 
inclusiv denaturarea, care, cu bună ştiinţă sau din neglijenţă, induce 
în eroare sau încearcă să inducă în eroare una dintre părţi pentru a 
obţine un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita o 
obligaţie;7 

(iii)  ”practică ilicită” înseamnă o înţelegere între două sau mai multe 
părţi, destinat atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influenţarea în 
mod necorespunzător a acţiunilor unei alte părţi;8 

(iv) ”practică coercitivă” înseamnă deteriorarea sau lezarea, sau 
ameninţarea cu deteriorarea sau lezarea, în mod direct sau 
indirect, a unei părţi sau a bunurilor unei părţi pentru a influenţa 
în mod necorespunzător acţiunile unei părţi;9 

(v) ”practică obstructivă” înseamnă 

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în 
mod intenţionat a unor dovezi materiale pentru o 
investigaţie sau oferirea de declaraţii false către 

                                                 
5     În acest context, orice acţiune de a influenţa procesul de achiziţie sau execuţia contractului pentru un folos necuvenit 

este inadecvată.  
6 În sensul acestui alineat, termenul ”cealaltă parte” se referă la un funcţionar public care acţionează în legătură cu 

procesul de achiziţie sau execuţia contractului. În acest context, termenul ”funcționar public” include personalul Băncii 
Mondiale și angajaţii altor organizaţii care iau sau examinează decizii referitoare la achiziţii. 

7 În sensul acestui alineat, termenul ”parte” se referă la un funcţionar public; termenii ”beneficiu” și ”obligație” se referă 
la procesul de achiziţie sau la execuţia contractului; expresia ”acțiune sau inacțiune” are scopul de a influenţa 
procesul de achiziţie sau execuţia contractului. 

8 În sensul acestui alineat, termenul ”părți” se referă la participanţii procesului de achiziţie (inclusiv funcţionari publici) 
care încearcă, fie ei înșiși, fie prin intermediul altei persoane sau entităţi care nu participă la procesul de achiziţie sau 
selecţie, să simuleze concurenţa, să stabilească preţuri de ofertă la niveluri artificiale și necompetitive, sau să se 
informeze reciproc despre preţurile de ofertă sau alte condiţii. 

9 În sensul acestui alineat, termenul ”parte” se referă la un participant la procesul de achiziţie sau execuţia contractului. 



 

 

investigatori, cu scopul de a împiedica în mod semnificativ 
o investigaţie a Băncii în cazul sesizărilor de practici 
corupte, frauduloase, coercitive sau ilicite; și/sau 
ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi cu 
scopul de a o împiedica de la împărtăşirea cunoştinţelor 
privind chestiuni relevante pentru investigaţie sau pentru 
continuarea investigaţiei; sau 

(bb) fapte menite să afecteze în mod semnificativ desfăşurarea 
inspecţiei Băncii şi drepturile de audit prevăzute la alineatul 
1.16(e) de mai jos. 

(b) va respinge o propunere de atribuire, dacă stabileşte faptul că 
ofertantul recomandat pentru atribuire, sau oricare din angajaţii, 
agenţii, subcontractanţii, consultanţii subcontractaţi, prestatorii de 
servicii, furnizorii acestuia și/sau personalul acestora s-a implicat, în 
mod direct sau indirect, în practici corupte, frauduloase, ilicite, 
coercitive sau obstructive atunci când a concurat pentru prezentul 
contract; 

(c) va declara achiziţie neconformă și va anula partea din împrumut 
alocată în baza unui contract, în cazul în care constată, în orice 
moment, că reprezentanţii Împrumutatului sau ai unui beneficiar al 
unei părţi a împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase, 
ilicite sau coercitive în timpul procesului de achiziţie sau în 
implementarea prezentului contract, fără ca Împrumutatul să fi luat 
măsuri oportune şi adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru a 
aborda acele practici atunci când au apărut, inclusiv prin neinformarea 
Băncii în mod oportun la momentul aflării acelor practici; 

(d) va sancționa o companie sau o persoană, oricând, conform 
procedurilor dominante ale Băncii referitoare la sancţiuni,10 inclusiv 
prin declararea publică a acelei companii sau persoane ca neeligibilă, 
pe termen nelimitat sau pe o perioadă precizată de timp: (i) pentru 
atribuirea unui contract finanţat de Bancă; și (ii) pentru a fi candidat11; 

(e) va cere includerea, în documentele de licitaţie și în contractele 
finanțate de un împrumut al Băncii, a unei clauze care solicită ca 
ofertanții, furnizorii și contractanţii, precum și subcontractanţii, agenţii, 
angajaţii, consultanţii, prestatorii de servicii sau furnizorii acestora să 
permită Băncii inspecţia tuturor conturilor, evidenţelor și altor 
documente referitoare la prezentarea ofertelor și execuţia contractului, 
precum și auditul acestora de către auditori numiţi de Bancă.” 

                                                 
10 O companie sau o persoană poate fi declarată ca neeligibilă pentru atribuirea unui contract finanţat de Bancă: (i) la 

finalizarea procedurilor de sancţiuni ale Băncii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciprocă, conform înţelegerii cu 
alte instituţii financiare internaţionale, inclusiv bănci multilaterale de dezvoltare, și prin aplicarea procedurilor 
administrative corporative ale Grupului Băncii Mondiale privind sancţiunile pentru achiziţii prin fraudă și corupţie; și (ii) 
ca urmare a suspendării temporare sau suspendării temporare anticipate în legătură cu o procedură de sancţiune în 
curs. A se vedea nota de subsol 14 și alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid. 

11 Un subcontractant, consultant, producător, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite, 
în funcţie de documentul de licitaţie) este cel care a fost: (i) fie inclus de către ofertant în cererea de precalificare sau 
în oferta sa pentru că posedă experienţă specifică și esenţială și know-how care permit ofertantului să îndeplinească 
cerinţele de calificare pentru oferta respectivă; (ii) fie numit de către Împrumutat. 
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Capitolul VIII - Condiţii Generale ale Contractului 

 
 
 
Aceste Condiţii Generale ale Contractului (CGC), interpretate împreună cu 
Condiţiile Speciale ale Contractului (CSC) și alte documente enumerate în 
acestea, trebuie să fie un document complet, care exprimă în mod corect 
drepturile şi obligaţiile ambelor părţi. 
 
CGC pot fi utilizate atât pentru contracte mai mici de tip preţ unitar, cât și pentru 
contractele cu sumă forfetară. 
 
 
 



 

 

Cuprins 

 

A.  Generalități .................................................................................................................... 61 

1.  Definiţii ........................................................................................................................61 
2.  Interpretare .................................................................................................................63 
3.  Limba şi cadrul legal .................................................................................................64 
4.  Deciziile Managerului de proiect .............................................................................64 
5.  Delegarea ...................................................................................................................64 
6.  Comunicarea ..............................................................................................................65 
7.  Subcontractarea ........................................................................................................65 
8.  Alți Contractanţi .........................................................................................................65 
9.  Personalul și Echipamentele ...................................................................................65 
10.  Riscurile Beneficiarului şi ale Contractantului .......................................................65 
11.  Riscurile Beneficiarului .............................................................................................66 
12.  Riscurile Contractantului ..........................................................................................66 
13.  Asigurări ......................................................................................................................66 
14.  Date privind Amplasamentul ...................................................................................67 
15.  Contractantul execută Lucrările ..............................................................................67 
16.  Lucrările ce trebuie finalizate până la Data preconizată de finalizare ..............67 
17.  Aprobarea de către Managerul de proiect .............................................................67 
18.  Siguranţa ....................................................................................................................68 
19.  Descoperiri .................................................................................................................68 
20.  Preluarea Amplasamentului ....................................................................................68 
21.  Accesul la Amplasament ..........................................................................................68 
22.  Instrucţiuni, inspecţii şi audituri ...............................................................................68 
23.  Numirea Conciliatorului ............................................................................................69 
24.  Procedura aplicată în caz de litigii ..........................................................................69 
25.  Practici corupte și frauduloase ................................................................................70 

B.  Controlul respectării termenelor ............................................................................. 70 

26.  Programul ...................................................................................................................70 
27.  Extinderea Datei preconizate pentru finalizare .....................................................71 
28.  Accelerarea ................................................................................................................71 
29.  Întârzieri dispuse de către Managerul de proiect .................................................71 
30.  Ședințele conducerii .................................................................................................71 
31.  Avertismentul prealabil .............................................................................................72 

C.  Controlul calităţii .......................................................................................................... 72 

32.  Identificarea Defectelor ............................................................................................72 
33.  Teste  ..........................................................................................................................72 
34.  Corectarea Defectelor ..............................................................................................72 
35.  Defecte necorectate ..................................................................................................72 

D.  Controlul costului ........................................................................................................ 73 

36.  Preţul Contractului .....................................................................................................73 



 

 

37.  Modificări în Preţul Contractului ..............................................................................73 
38.  Modificări ....................................................................................................................73 
39.  Previziunea fluxului de numerar .............................................................................74 
40.  Certificate de plată ....................................................................................................74 
41.  Plăţile ...........................................................................................................................74 
42.  Evenimente compensatorii ......................................................................................75 
43.  Taxe   ..........................................................................................................................76 
44.  Valute ..........................................................................................................................76 
45.  Ajustarea preţului ......................................................................................................77 
46.  Reţineri ........................................................................................................................77 
47.  Daune interese ..........................................................................................................77 
48.  Bonus ..........................................................................................................................78 
49.  Plata în avans ............................................................................................................78 
50.  Garanţii........................................................................................................................78 
51.  Lucrări în regie ...........................................................................................................79 
52.  Costul reparaţiilor ......................................................................................................79 

E.  Finalizarea Contractului ............................................................................................. 79 

53.  Finalizarea ..................................................................................................................79 
54.  Preluarea ....................................................................................................................79 
55.  Situaţia finală .............................................................................................................79 
56.  Manuale de exploatare şi întreţinere ......................................................................80 
57.  Rezilierea ....................................................................................................................80 
58.  Plata la reziliere .........................................................................................................81 
59.  Proprietatea ................................................................................................................81 
60.  Eliberarea de obligaţia de executare a Lucrărilor ................................................81 
61.  Suspendarea împrumutului sau creditului Băncii .................................................82 

 
 



 

 

Condiţii Generale ale Contractului 

A.  Generalități 

1. Definiţii 1.1 Caracterele aldine sunt folosite pentru identificarea 
termenilor definiţi. 

(a) Valoare de Contract Acceptată înseamnă valoarea 
acceptată în Scrisoarea de acceptare pentru 
execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea 
tuturor defectelor. 

(b) Graficul de activitate este o planificare a activităţilor, 
care cuprinde construcţia, instalarea, testarea și 
darea în exploatare a Lucrărilor într-un contract cu 
sumă forfetară. Acesta include un preţ de sumă 
forfetară pentru fiecare activitate, care este utilizat 
pentru evaluări și pentru estimarea efectelor 
Modificărilor și Evenimentelor compensatorii. 

(c) Conciliatorul este persoana numită prin consens de 
Beneficiar şi de Contractant pentru a rezolva în 
primă fază disputele, aşa cum este prevăzut în CGC 
23. 

(d) Bancă înseamnă instituţia de finanţare indicată în 
CSC. 

(e) Lista cantităților de lucrări înseamnă lista completă 
a cantităţilor şi preţurilor, care face parte din Ofertă. 

(f) Evenimentele compensatorii sunt evenimentele 
definite în Clauza 42 de mai jos. 

(g) Data finalizării înseamnă data finalizării Lucrărilor, 
certificată de Managerul de proiect, în conformitate 
cu Sub-clauza 53.1. 

(h) Contract înseamnă Contractul încheiat între 
Beneficiar şi Contractant pentru executarea, 
finalizarea şi întreţinerea Lucrărilor. Acesta constă 
din documentele enumerate la Sub-clauza 2.3 de 
mai jos. 

(i) Contractantul este partea a cărei Ofertă de 
executare a Lucrărilor a fost acceptată de către 
Beneficiar. 

(j) Oferta Contractantului înseamnă documentul de 
licitaţie completat, prezentat Beneficiarului de către 
Contractant. 

(k) Preţul Contractului înseamnă Valoarea de Contract 
Acceptată, menţionată în Scrisoarea de acceptare, 
ajustată ulterior în conformitate cu dispoziţiile 



 

 

Contractului. 

(l) Zile înseamnă zile calendaristice; luni înseamnă luni 
calendaristice. 

(m) Lucrări în regie înseamnă volumul de muncă prestat 
care trebuie plătit în baza timpului lucrat pentru 
angajaţii şi echipamentul Contractantului, în plus 
faţă de plăţile pentru materialele şi instalaţiile 
aferente. 

(n) Un Defect reprezintă orice parte a Lucrărilor care nu 
a fost finalizată conform Contractului. 

(o) Certificatul de garanţie este certificatul emis de 
Managerul de proiect după remedierea defectelor 
de către Contractant. 

(p) Perioada de garanţie este perioada specificată în 
CSC conform Sub-clauzei 34.1 și calculată de la 
Data finalizării. 

(q) Desene înseamnă desenele aferente Lucrărilor, aşa 
cum sunt incluse în Contract, precum şi orice alte 
desene modificate sau suplimentare emise de către 
Beneficiar (sau în numele acestuia) în conformitate 
cu prevederile Contractului, care includ calcule și 
alte informaţii furnizate sau aprobate de Managerul 
de proiect pentru execuţia Contractului. 

(r) Beneficiarul este partea care angajează 
Contractantul să execute Lucrările, aşa cum se 
specifică în CSC. 

(s) Echipamente înseamnă utilajele şi vehiculele 
Contractantului aduse temporar la Amplasament 
pentru execuţia Lucrărilor. 

(t) “În scris” sau “scris” înseamnă scris de mână, 
dactilografiat, tipărit sau redactat electronic, şi care 
rezultă într-o înregistrare permanentă; 

(u) Preţul iniţial al Contractului înseamnă Preţul 
Contractului specificat în Scrisoarea de acceptare a 
Beneficiarului. 

(v) Data preconizată de finalizare este data la care se 
preconizează finalizarea Lucrărilor de către 
Contractant. Data preconizată de finalizare este 
specificată în CSC. Data preconizată de finalizare 
poate fi modificată doar de către Managerul de 
proiect prin emiterea unui ordin de prelungire a 
perioadei, sau de accelerare. 

(w) Materiale înseamnă toate materialele, inclusiv 



 

 

consumabilele, folosite de către Contractant pentru 
a fi incluse în Lucrări. 

(x) Instalaţie înseamnă orice parte integrantă a 
Lucrărilor, cu funcţie mecanică, electrică, chimică 
sau biologică. 

(y) Managerul de proiect înseamnă persoana numită 
în CSC (sau orice altă persoană competentă, 
numită de către Beneficiar şi notificată 
Contractantului pentru a acţiona în locul 
Managerului de proiect) responsabilă de 
supravegherea executării Lucrărilor şi administrarea 
Contractului. 

(z) CSC înseamnă Condiţiile Speciale ale Contractului. 

(aa) Amplasamentul este zona definită astfel în CSC. 

(bb) Rapoartele de investigare a amplasamentului sunt 
rapoartele incluse în documentele de licitaţie, care 
reprezintă rapoarte faptice şi interpretative despre 
condiţiile existente la suprafaţa Amplasamentului şi 
sub aceasta. 

(cc) Specificaţie înseamnă Specificaţia Lucrărilor incluse 
în Contract şi orice modificare sau adăugire făcută 
sau aprobată de către Managerul de proiect. 

(dd) Data de începere este prevăzută în CSC. Este cea 
mai târzie dată la care Contractantul trebuie să 
înceapă executarea Lucrărilor. Nu este necesar să 
coincidă cu Data de preluare a Amplasamentului. 

(ee) Un subcontractant este o persoană fizică sau 
juridică care a încheiat un contract cu Contractantul 
pentru realizarea unei părţi a lucrărilor incluse în 
Contract, care include lucrări pe Amplasament. 

(ff) Lucrările temporare înseamnă lucrări proiectate, 
executate, instalate și îndepărtate de către 
Contractant, necesare pentru construcţii sau 
instalaţii legate de Lucrări. 

(gg) Modificare este o instrucţiune dată de Managerul de 
proiect care modifică Lucrările. 

(hh) Lucrările sunt ceea ce Contractul cere 
Contractantului să construiască, să instaleze şi să 
predea Beneficiarului, aşa cum este definit în 
CSC. 

2. Interpretare 2.1 La interpretarea acestor CGC, cuvintele care indică un gen 
includ toate genurile. Cuvintele care indică singularul includ 
și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și 



 

 

singularul. Titlurile nu au nici o semnificație. Cuvintele au 
sensul lor normal în limba Contractului, dacă nu sunt 
definite în mod specific. Managerul de proiect va oferi 
instrucţiuni de clarificare a întrebărilor privind aceste CGC. 

2.2 Dacă în CSC se specifică o finalizare pe secţiuni, referirile 
din CGC la Lucrări, Data finalizării și Data preconizată de 
finalizare se aplică la orice Secţiune a Lucrărilor (altele 
decât referirile la Data finalizării și Data preconizată de 
finalizare pentru Lucrările în întregime). 

2.3 Documentele care formează Contractul vor fi interpretate 
în următoarea ordine a priorităţii: 

(a) Acordul contractual, 

(b) Scrisoarea de acceptare, 

(c) Oferta Contractantului, 

(d) Condiţii Speciale ale Contractului, 

(e) Condiţii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa, 

(f) Specificaţii, 

(g) Desene, 

(h) Lista cantităților de lucrări, și 

(i) orice alt document menţionat în CSC ca făcând 
parte din Contract. 

3. Limba şi 
cadrul legal 

3.1 Limba Contractului şi legea care guvernează Contractul 
sunt cele specificate în CSC. 

3.2 Pe parcursul executării Contractului, Contractantul va 
respecta interdicţiile privind importul de bunuri și servicii în 
ţara Beneficiarului, atunci când 

(a) în materie de drept sau reglementări oficiale, ţara 
Împrumutatului interzice relaţiile comerciale cu acel stat; 
sau  

(b) printr-un act de respectare a deciziei Consiliului de 
Securitate al ONU, adoptată conform Capitolului VII din 
Carta Naţiunilor Unite, ţara Împrumutatului interzice orice 
import de bunuri din acel stat, sau orice plăţi către acel 
stat, către o persoană sau o entitate din acel stat.  

4. Deciziile 
Managerului 
de proiect 

4.1 Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, Managerul 
de proiect decide asupra problemelor contractuale dintre 
Beneficiar şi Contractant, în rolul de reprezentare a 
Beneficiarului. 

5. Delegarea 5.1 Dacă nu se prevede altfel în CSC, Managerul de proiect 
poate delega oricare dintre atribuţiile şi responsabilităţile 



 

 

sale altor persoane, cu excepţia Conciliatorului, după 
notificarea Contractantului, şi poate anula orice delegare 
după notificarea Contractantului. 

6. Comunicarea 6.1 Comunicările între părţi la care se face referire în Condiţii 
îşi vor produce efectele doar atunci când sunt făcute în 
scris. O notificare îşi produce efectele doar atunci când 
este transmisă. 

7. Subcontracta
rea 

7.1 Contractantul poate subcontracta, cu aprobarea 
Managerului de proiect, însă nu poate cesiona Contractul 
fără aprobarea Beneficiarului, exprimată în scris. 
Subcontractarea nu va modifica obligaţiile Contractantului. 

8. Alți 
Contractanţi 

8.1 Contractantul va coopera şi va împărţi Amplasamentul cu 
alţi contractanţi, autorităţi publice, furnizori de utilităţi şi 
Beneficiarul, între datele incluse în Graficul altor 
Contractanţi, în conformitate cu CSC. De asemenea, 
Contractantul va asigura acestora facilităţile şi serviciile 
descrise în Grafic. Beneficiarul poate modifica Graficul 
altor Contractanţi şi va notifica Contractantul în legătură cu 
orice modificare. 

9. Personalul și 
Echipamentel
e 

9.1 Contractantul va angaja personalul-cheie și va utiliza 
echipamentele indicate în Oferta sa pentru a executa 
Lucrările, sau alt personal și alte echipamente aprobate de 
către Managerul de proiect. Managerul de proiect va 
aproba orice înlocuire propusă a personalului-cheie doar în 
cazul în care calificările sau abilităţile relevante ale 
acestora sunt egale în mare măsură sau mai bune decât 
cele propuse în Ofertă. 

9.2 În cazul în care Managerul de proiect solicită 
Contractantului să demită o persoană care este membru al 
personalului sau forţei de muncă a Contractantului, 
precizând motivele, Contractantul se va asigura că 
persoana respectivă părăseşte Amplasamentul în termen 
de şapte zile şi nu mai are pe viitor nici o legătură cu 
lucrările specificate în Contract. 

9.3 În cazul în care Beneficiarul, Managerul de proiect sau 
Contractantul constată că un angajat al Contractantului s-a 
implicat în practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive 
sau obstructive în procesul executării Lucrărilor, acel 
angajat va fi disponibilizat în conformitate cu prevederile 
Clauzei 9.2 de mai sus. 

10. Riscurile 
Beneficiarulu
i şi ale 
Contractantul

10.1 Beneficiarul va suporta riscurile menţionate în prezentul 
Contract ca fiind riscurile Beneficiarului, iar Contractantul 
va suporta riscurile menţionate în prezentul Contract ca 
fiind riscurile Contractantului. 



 

 

ui 

11. Riscurile 
Beneficiarulu
i 

11.1 De la Data de începere până la data emiterii Certificatului 
de garanţie, riscurile Beneficiarului vor fi următoarele: 

(a) Riscul de vătămare corporală, deces sau pierdere sau 
deteriorare a bunurilor (cu excepţia Lucrărilor, 
Instalaţiilor, Materialelor şi Echipamentelor), cauzate 
de 

(i) utilizarea sau ocuparea Amplasamentului de 
către Lucrări sau în scopul Lucrărilor, care 
reprezintă rezultatul inevitabil al Lucrărilor, sau 

(ii) neglijenţa, încălcarea atribuţiilor legale sau 
nerespectarea oricărui alt drept legal de către 
Beneficiar sau de către orice persoană angajată 
sau contractată de acesta, cu excepţia 
Contractantului. 

(b) Riscul de deteriorare a Lucrărilor, Instalaţiilor, 
Materialelor şi Echipamentelor, în măsura în care este 
cauzat de o greşeală a Beneficiarului sau o greşeală 
existentă în proiectul Beneficiarului, sau ca urmare a 
unui război sau unei contaminări radioactive care 
afectează în mod direct ţara în care sunt executate 
Lucrările.  

11.2 De la Data finalizării şi până la data emiterii Certificatului 
de garanţie, riscul pierderii sau deteriorării Lucrărilor, 
Instalaţiilor şi Materialelor este un risc al Beneficiarului, cu 
excepţia cazului în care pierderile sau deteriorările sunt 
cauzate de 

(a) un Defect care există la Data finalizării, 

(b) un eveniment care are loc înainte de Data finalizării şi 
care nu reprezenta în sine un risc al Beneficiarului, 
sau 

(c) activităţile Contractantului pe Amplasament, după 
Data finalizării. 

12. Riscurile 
Contractantul
ui 

12.1 De la Data începerii până la data emiterii Certificatului de 
garanţie, riscurile pentru vătămare corporală, deces şi 
pierdere sau deteriorare a proprietăţii (inclusiv, dar fără a 
se limita la, Lucrări, Instalaţii, Materiale şi Echipamente) 
care nu sunt riscurile Beneficiarului sunt riscurile 
Contractantului. 

13. Asigurări 13.1 Contractantul va pune la dispoziţie, în numele comun al 
Beneficiarului şi Contractantului, o asigurare valabilă de la 
Data începerii până la sfârşitul Perioadei de garanţie, în 



 

 

valoarea şi cu franşizele deductibile specificate în CSC,
pentru următoarele evenimente cauzate de riscurile 
Contractantului: 

(a) pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalaţiilor şi 
Materialelor; 

(b) pierderea sau deteriorarea Echipamentelor; 

(c) pierderea sau deteriorarea proprietăţii (cu excepţia 
Lucrărilor, Instalaţiilor, Materialelor şi Echipamentelor) 
în legătură cu Contractul; şi 

(d) vătămarea corporală sau decesul. 

13.2 Poliţele şi certificatele pentru asigurare vor fi puse la 
dispoziţie de către Contractant Managerului de proiect 
pentru a fi aprobate de către acesta înainte de Data 
începerii. Toate aceste asigurări vor garanta plata 
despăgubirilor, în tipul de monezi şi în proporţiile necesare 
pentru compensarea pierderilor sau daunelor suportate. 

13.3 În cazul în care Contractantul nu pune la dispoziţie nici una 
dintre poliţele şi certificatele necesare, Beneficiarul poate 
încheia asigurarea pe care ar fi trebuit să o pună la 
dispoziţie Contractantul şi poate recupera primele pe care 
Beneficiarul le-a plătit din plăţile datorate Contractantului 
sau, în cazul în care nici o plată nu este scadentă, plata 
primelor va fi o datorie scadentă. 

13.4 Nu se vor aduce modificări în ceea ce priveşte condiţiile 
unei asigurări fără aprobarea Managerului de proiect. 

13.5 Ambele părţi vor respecta orice condiţii ale poliţelor de 
asigurare. 

14. Date privind 
Amplasament
ul 

 

14.1 Se consideră că Contractantul a examinat orice Date 
privind Amplasamentul menţionate în CSC, completate de 
orice informaţii disponibile Contractantului. 

15. Contractantul 
execută 
Lucrările 

15.1 Contractantul trebuie să execute şi să instaleze Lucrările în 
conformitate cu Specificaţiile şi cu Desenele. 

16. Lucrările ce 
trebuie 
finalizate 
până la Data 
preconizată 
de finalizare 

16.1 Contractantul poate demara executarea Lucrărilor la Data 
începerii şi va executa Lucrările conform Programului 
prezentat de către Contractant, astfel cum este actualizat 
cu aprobarea Managerului de proiect, şi le va finaliza până 
la Data preconizată de finalizare.  

17. Aprobarea de 
către 

17.1 Contractantul va pune la dispoziţia Managerului de proiect, 
pentru aprobare, Specificaţiile şi Desenele care prezintă 



 

 

Managerul de 
proiect 

Lucrările temporare propuse. 

17.2 Contractantul este responsabil pentru proiectarea 
Lucrărilor temporare. 

17.3 Aprobarea Managerului de proiect nu va modifica 
răspunderea Contractantului pentru proiectarea Lucrărilor 
temporare. 

17.4 Contractantul va obţine aprobarea terţilor pentru 
proiectarea Lucrărilor temporare, în cazul în care acest 
lucru este necesar. 

17.5 Toate Desenele întocmite de către Contractant pentru 
executarea Lucrărilor temporare sau permanente trebuie 
aprobate de către Managerul de proiect înainte de a fi 
utilizate. 

18. Siguranţa 18.1 Contractantul va răspunde de siguranţa tuturor activităţilor 
de pe Amplasament. 

19. Descoperiri 19.1 Orice obiect de interes istoric sau de altă natură, sau de 
valoare semnificativă, descoperit în mod neprevăzut pe 
Amplasament, va fi proprietatea Beneficiarului. 
Contractantul va notifica Managerul de proiect în legătură 
cu aceste descoperiri şi va urma instrucţiunile sale pentru a 
acţiona în această privinţă. 

20. Preluarea 
Amplasame
ntului 

20.1 Beneficiarul va preda Contractantului toate părţile 
Amplasamentului. În cazul în care o parte nu este predată 
până la data specificată în CSC, se va considera că 
Beneficiarul a întârziat demararea activităţilor relevante, iar 
acesta va constitui un Eveniment compensatoriu. 

21. Accesul la 
Amplasament 

21.1 Contractantul va permite Managerului de proiect şi oricărei 
persoane autorizate de către Managerul de proiect accesul 
la Amplasament şi în orice altă locaţie în care se 
desfăşoară sau se intenţionează desfăşurarea unor lucrări 
în legătură cu Contractul. 

22. Instrucţiuni, 
inspecţii şi 
audituri 

22.1 Contractantul va îndeplini toate instrucţiunile Managerului 
de proiect care respectă legile în vigoare, în locaţia în care 
este situat Amplasamentul. 

22.2 Contractantul va păstra, şi va depune toate eforturile 
rezonabile pentru a asigura că subcontractanţii și 
consultanţii săi subcontractanţi vor păstra registre și 
rapoarte corecte şi sistematice cu privire la Lucrări, într-o 
formă și la un nivel de detaliere care vor permite 
identificarea în mod clar a schimbărilor relevante de 
perioade şi a costurilor.  

22.3 Contractantul va permite, şi se va asigura că și 
subcontractanţii și consultanţii săi subcontractaţi vor 



 

 

permite Băncii şi/sau persoanelor desemnate de Bancă să 
inspecteze Amplasamentul și/sau registrele şi rapoartele 
referitoare la executarea Contractului şi la prezentarea 
Ofertei, precum şi auditorilor numiţi de Bancă să auditeze 
aceste registre şi rapoarte, la cererea Băncii. Se atrage 
atenţia Contractantului, precum și a subcontractanţilor și 
consultanților subcontractați ai acestuia, asupra Sub-
clauzei 25.1 care prevede, printre altele, faptul că actele 
menite să împiedice în mod material exercitarea drepturilor 
de inspecţie şi de audit ale Băncii prevăzute la Sub-clauza 
22.2 constituie o practică interzisă, supusă rezilierii 
contractului (precum şi stabilirii unui caz de ineligibilitate 
conform procedurilor dominante ale Băncii referitoare la 
sancţiuni).  

23. Numirea 
Conciliatorul
ui 

23.1 Conciliatorul va fi numit în comun de către Beneficiar și 
Contractant, la momentul emiterii de către Beneficiar a 
Scrisorii de acceptare. În cazul în care, în Scrisoarea de 
acceptare, Beneficiarul nu este de acord cu desemnarea 
Conciliatorului, Beneficiarul va cere Autorităţii de 
desemnare, indicată în CSC, să numească Conciliatorul 
în termen de 14 de zile de la primirea acestei cereri.  

23.2 În cazul în care Conciliatorul demisionează sau 
decedează, sau dacă Beneficiarul şi Contractantul cad de 
acord că Conciliatorul nu acţionează conform prevederilor 
Contractului, un nou Conciliator va fi desemnat, în comun, 
de către Beneficiar și Contractant. Dacă Beneficiarul şi 
Contractantul nu ajung la un acord în termen de 30 de zile, 
Conciliatorul va fi desemnat de către Autoritatea de 
desemnare stabilită în CSC, la cererea oricăreia dintre 
părţi, în termen de 14 zile de la primirea unei asemenea 
solicitări. 

24. Procedura 
aplicată în 
caz de litigii 

24.1 Dacă Contractantul consideră că o decizie luată de 
Managerul de proiect a fost fie în afara autorităţii conferite 
Managerului de proiect prin Contract, fie greşită, decizia 
trebuie prezentată Conciliatorului în termen de 14 zile de la 
notificarea acesteia de către Managerul de proiect. 

24.2 Conciliatorul va emite o hotărâre în scris, în termen de 28 
de zile de la primirea notificării privind litigiul respectiv. 

24.3 Conciliatorul va fi plătit pe oră, la tariful prevăzut în CSC, 
la care se adaugă cheltuielile rambursabile de tipul celor 
specificate în CSC, iar costurile vor fi împărţite în mod 
egal între Beneficiar şi Contractant, oricare ar fi hotărârea 
emisă de către Conciliator. Oricare dintre părţi poate 
înainta o hotărâre a Conciliatorului unui Arbitru, în termen 
de 28 de zile de la data hotărârii scrise a Conciliatorului. 
Dacă nici una dintre părţi nu înaintează litigiul spre arbitraj 



 

 

în termenul de 28 de zile menţionat mai sus, decizia 
Conciliatorului va fi definitivă şi obligatorie. 

24.4 Arbitrajul va fi realizat conform procedurilor de arbitraj 
publicate de către instituţia desemnată și în locaţia 
specificată în CSC. 

25. Practici 
corupte și 
frauduloase 

25.1 Banca solicită respectarea politicii sale privind practicile 
corupte și frauduloase, aşa cum este prevăzută în Anexa 
la CGC. 

25.2 Beneficiarul solicită Contractantului să publice orice 
comisioane sau taxe care ar putea fi plătite sau ar urma să 
fie plătite agenţilor sau altor părţi cu privire la procesul de 
licitație sau executarea Contractului. Informaţiile 
comunicate trebuie să includă cel puţin numele şi adresa 
agentului sau altei părţi, suma şi valuta, precum și scopul 
comisionului, indemnizației sau taxei.  

B.  Controlul respectării termenelor 

26. Programul 
 

26.1 În termenul prevăzut în CSC, după data Scrisorii de 
acceptare, Contractantul va prezenta spre aprobare 
Managerului de proiect un Program în care vor fi prevăzute 
metodele generale, pregătirile, ordinea şi calendarul pentru 
toate activităţile incluse în Lucrări. În cazul unui contract cu 
sumă forfetară, activităţile din Program vor fi conforme cu 
cele din Graficul de activitate. 

26.2 O actualizare a Programului trebuie să fie un program în 
care să fie prezentat progresul efectiv realizat în privinţa 
fiecărei activităţi şi efectul progresului realizat asupra 
programării lucrărilor rămase, inclusiv orice schimbare a 
ordinii activităţilor. 

26.3 Contractantul va prezenta Managerului de proiect spre 
aprobare un Program actualizat, la intervale care nu 
depăşesc perioada prevăzută în CSC. Dacă Contractantul 
nu prezintă un Program actualizat în acest interval, 
Managerul de proiect poate reţine suma prevăzută în CSC
din următorul certificat de plată şi poate continua să reţină 
această sumă pană la data efectuării următoarei plăţi, 
după data la care a fost prezentat Programul întârziat. În 
cazul unui contract cu sumă forfetară, Contractantul va 
prezenta Graficul de activitate actualizat în termen de 14 
zile de la data la care a fost anunţat de Managerul de 
proiect. 

26.4 Aprobarea Programului de către Managerul de proiect nu 
va modifica obligaţiile Contractantului. Contractantul poate 
revizui Programul şi îl poate înainta din nou oricând 
Managerului de proiect. Un Program revizuit va prezenta 



 

 

efectul Modificărilor și evenimentelor compensatorii. 

27. Extinderea 
Datei 
preconizate 
pentru 
finalizare 

27.1 Managerul de proiect va prelungi Data preconizată de 
finalizare, în cazul în care are loc un Eveniment 
compensatoriu sau este emisă o Modificare care face 
imposibilă finalizarea până la Data preconizată de
finalizare, fără a fi luate măsuri de către Contractant în 
vederea accelerării restului lucrărilor, ceea ce ar genera 
anumite costuri suplimentare pentru Contractant. 

27.2 Managerul de proiect va stabili dacă şi cât de mult va 
extinde Data preconizată de finalizare, în termen de 21 de 
zile de la data la care Contractantul solicită Managerului de 
proiect să emită o decizie asupra efectului Evenimentului 
compensatoriu sau Modificării şi depune toate informaţiile 
auxiliare. Dacă Contractantul nu a emis un avertisment 
prealabil privind întârzierea sau nu a cooperat pentru 
remedierea acestei întârzieri, întârzierea cauzată de 
cazurile de mai sus nu va fi luată în considerare la 
evaluarea noii Date preconizate de finalizare. 

28. Accelerarea 28.1 Dacă Beneficiarul doreşte finalizarea lucrărilor de către 
Contractant înainte de Data de preconizată de finalizare, 
Managerul de proiect va obţine de la Contractant ofertele 
de preţ pentru accelerarea necesară. În cazul în care 
Beneficiarul acceptă aceste oferte, Data preconizată de 
finalizare va fi ajustată în consecinţă şi confirmată atât de 
Beneficiar, cât şi de Contractant. 

28.2 În cazul în care ofertele de preţ ale Contractantului pentru 
accelerare sunt acceptate de către Beneficiar, acestea vor 
fi incluse în Preţul contractului şi vor fi considerate o 
Modificare. 

29. Întârzieri 
dispuse de 
către 
Managerul de 
proiect 

 

29.1 Managerul de proiect poate solicita Contractantului să 
întârzie demararea sau progresul oricărei activităţi din 
cadrul Lucrărilor. 

30. Ședințele 
conducerii 

30.1 Managerul de proiect sau Contractantul își pot cere unul 
altuia să participe la o ședință a conducerii. Scopul unei 
şedinţe a conducerii este acela de a revizui planurile 
pentru activitatea rămasă și de a rezolva problemele 
apărute, în conformitate cu procedura de avertisment 
prealabil. 

30.2 Managerul de proiect va întocmi procesul-verbal al şedinţei 
conducerii și va oferi copii ale acestuia participanţilor la 
şedinţă și Beneficiarului. Responsabilitatea părţilor pentru 
măsurile care vor fi luate este decisă de către Managerul 
de proiect, fie la şedinţa conducerii, fie după aceasta, și 



 

 

transmisă în scris tuturor participanţilor la şedinţă. 

31. Avertismentu
l prealabil 

31.1 Contractantul va avertiza Managerul de proiect, cât mai 
devreme, asupra posibilităţii producerii unor evenimente 
sau împrejurări viitoare specifice care ar putea afecta 
negativ calitatea Lucrărilor, ar genera majorarea Preţului 
Contractului sau ar întârzia executarea Lucrărilor.
Managerul de proiect poate solicita Contractantului să 
pună la dispoziţie o estimare a efectului preconizat al 
evenimentelor sau situaţiilor viitoare asupra Preţului 
Contractului şi Datei finalizării. Estimarea va fi pusă la 
dispoziţie de către Contractant, de îndată ce acest lucru 
este posibil în mod rezonabil. 

31.2 Contractantul va coopera cu Managerul de proiect pentru 
întocmirea și analizarea ofertelor privind modul în care 
efectul unui astfel de eveniment sau împrejurare poate fi 
evitat sau redus de către orice persoană implicată în lucrări 
şi în îndeplinirea oricărei instrucţiuni ulterioare a 
Managerului de proiect. 

 

C. Controlul calităţii 

32. Identificarea 
Defectelor 

32.1 Managerul de proiect va verifica lucrările efectuate de 
Contractant şi îl va notifica în legătură cu orice Defecte 
descoperite. Această verificare nu va afecta 
responsabilităţile Contractantului. Managerul de proiect 
poate dispune Contractantului să verifice dacă există un 
Defect, să inspecteze şi să testeze orice lucrare despre 
care acesta consideră că ar putea avea un Defect. 

33. Teste 33.1 În cazul în care Managerul de proiect dispune 
Contractantului să efectueze un test care nu este 
menţionat în Specificaţie, pentru a verifica dacă o anumită 
lucrare are un Defect, iar testul indică existenţa defectului, 
Contractantul va suporta costul testului şi al prelevărilor. 
Dacă nu există nici un Defect, testul va fi considerat un 
Eveniment compensatoriu. 

34. Corectarea 
Defectelor 

34.1 Managerul de proiect va notifica Contractantul în legătură 
cu orice Defecte, înainte de sfârşitul Perioadei de garanţie 
care începe la Data finalizării şi este definită în CSC. 
Perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada în care 
remedierea Defectelor nu este finalizată. 

34.2 De fiecare dată când se notifică un Defect, Contractantul 
va remedia Defectul notificat, în intervalul de timp 
specificat în notificarea Managerului de proiect. 

35. Defecte 35.1 Dacă Contractantul nu a corectat un Defect în intervalul de 



 

 

necorectate timp specificat în notificarea Managerului de proiect, 
Managerul de proiect va evalua costul corectării Defectului, 
iar Contractantul va plăti aceasta sumă. 

D. Controlul costului 

36. Preţul 
Contractului 

36.1 Lista cantităților de lucrări va conţine preţurile elementelor 
pentru Lucrările care vor fi executate de Contractant. Lista 
cantităților de lucrări este utilizat pentru a calcula Preţul 
Contractului. Contractantul va fi plătit pentru volumul de 
lucrări realizate, la tariful din Lista cantităților de lucrări 
pentru fiecare element. 

37. Modificări în 
Preţul 
Contractului 

37.1 Dacă volumul final al lucrărilor realizate pentru un anumit 
element diferă de volumul inclus în Lista cantităților de 
lucrări cu peste 25%, cu condiţia ca modificarea să 
depăşească 1% din Preţul iniţial al Contractului, Managerul 
de proiect va ajusta tariful pentru a permite această 
modificare. Managerul de proiect nu va ajusta tarifele în 
urma schimbării volumelor, dacă prin aceasta Preţul iniţial 
al Contractului este depăşit cu peste 15%, cu excepţia 
aprobării prealabile a Beneficiarului. 

37.2 Dacă Managerul de proiect solicită astfel, Contractantul va 
pune la dispoziţia Managerului de proiect, în Lista 
cantităților de lucrări, o defalcare detaliată a costurilor 
pentru orice tarif. 

38. Modificări 
 

38.1 Toate Modificările vor fi incluse în Programele actualizate 
întocmite de către Contractant. 

38.2 Contractantul va furniza Managerului de proiect, la cererea 
acestuia, o propunere de preţ pentru executarea unei 
Modificări. Managerul de proiect va evalua propunerea de 
preţ, care va trebui emisă în 7 zile de la cererea sa, sau în 
orice perioadă mai lungă fixată de Managerul de proiect, 
dar înainte ca Modificarea să fi fost dispusă. 

38.3 Dacă propunerea de preţ a Contractantului nu este 
rezonabilă, Managerul de proiect poate dispune 
Modificarea şi poate schimba Preţul Contractului, care se 
va fundamenta pe propria previziune a Managerului de 
proiect privind efectele Modificării asupra costurilor 
Contractantului. 

38.4 Dacă Managerul de proiect stabileşte că urgenţa 
modificării lucrărilor ar împiedica emiterea şi luarea în 
considerare a unei propuneri de preţ, fără ca aceasta să 
întârzie lucrările, nu se va emite nici o propunere de preţ, 
iar Modificarea va fi considerată Eveniment compensatoriu.

38.5 Contractantul nu va avea dreptul să primească plăţi 



 

 

suplimentare pentru costurile care ar fi putut fi evitate prin 
emiterea unui avertisment prealabil.  

38.6 Dacă activitatea din cadrul Modificării corespunde cu un 
element din Lista cantităților de lucrări şi dacă, în opinia 
Managerului de proiect, volumul de muncă depăşeşte 
limita prevăzută la Sub-clauza 39.1 sau durata execuţiei 
acesteia nu determină modificarea costului pe unitate 
cantitativă, tariful din Lista cantităților de lucrări va fi folosit 
pentru a calcula valoarea Modificării. În cazul în care costul 
pe unitate cantitativă se schimbă, sau dacă natura sau 
durata activităţii din Modificare nu corespund cu 
elementele din Lista cantităților de lucrări, propunerea de 
preţ a Contractantului va fi sub forma unor noi tarife pentru 
elementele relevante de lucrări. 

39. Previziunea 
fluxului de 
numerar 

39.1 Când Programul este actualizat, Contractantul va furniza 
Managerului de proiect previziunea actualizată a fluxului de 
numerar.  

40. Certificate de 
plată 

40.1 Contractantul va prezenta Managerului de proiect situaţii 
lunare ale valorii estimate a lucrărilor executate, mai puţin 
suma cumulativă certificată anterior. 

40.2 Managerul de proiect va verifica situaţia lunară emisă de 
Contractant și va certifica suma ce trebuie plătită 
Contractantului. 

40.3 Valoarea lucrărilor executate va fi stabilită de către 
Managerul de proiect. 

40.4 Valoarea lucrărilor executate va cuprinde valoarea 
volumelor de lucrări din Lista cantităților de lucrări care au 
fost finalizate. 

40.5 Valoarea lucrărilor executate va cuprinde evaluarea 
Modificărilor şi a Evenimentelor compensatorii. 

40.6 Managerul de proiect poate exclude orice element atestat 
într-un certificat anterior sau poate reduce proporţia 
oricărui element atestat anterior, ținând seama de 
informaţiile ulterioare. 

41. Plăţile 41.1 Plăţile vor fi ajustate pentru deducerea plăţilor în avans şi a 
reţinerilor. Beneficiarul va plăti Contractantului sumele 
certificate de către Managerul de proiect în termen de 28 
de zile de la data fiecărui certificat. Dacă Beneficiarul 
efectuează o plată cu întârziere, Contractantul va primi 
dobândă la plata efectuată cu întârziere în cadrul plăţii 
următoare. Dobânda va fi calculată de la data la care plata 
ar fi trebuit să fie efectuată până la data la care se 
efectuează plata cu întârziere, la rata dobânzii aplicabilă 



 

 

împrumuturilor comerciale pentru fiecare dintre valutele în 
care se efectuează plăţile. 

41.2 Dacă o sumă certificată este majorată într-un certificat 
ulterior sau ca urmare a unei hotărâri a Conciliatorului sau 
a unui Arbitru, Contractantul va primi dobânda aferentă 
plăţii efectuate cu întârziere, conform prezentei clauze. 
Dobânda se va calcula de la data la care suma majorată ar 
fi fost certificată în cazul în care nu ar fi existat nici un 
litigiu. 

41.3 Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, toate plăţile 
şi deducerile vor fi efectuate sau percepute în valuta 
naţională a Beneficiarului, cuprinsă în Preţul Contractului. 

41.4 Elementele Lucrărilor pentru care nu a fost introdus nici un 
tarif sau nici un preţ nu vor fi plătite de către Beneficiar şi 
vor fi considerate acoperite de alte tarife sau preţuri incluse 
în Contract. 

42. Evenimente 
compensatori
i 

42.1 Următoarele situaţii vor fi considerate Evenimente 
compensatorii: 

(a) Beneficiarul nu acordă acces la o parte a
Amplasamentului până la Data de preluare a 
Amplasamentului prevăzută în CGC, Sub-clauza 
20.1. 

(b) Beneficiarul modifică Graficul altor Contractanţi într-
un mod care afectează lucrările executate de 
Contractant conform Contractului. 

(c) Managerul de proiect dispune o întârziere sau nu 
emite Desenele, Specificaţiile sau instrucţiunile 
necesare pentru executarea Lucrărilor la termen. 

(d) Managerul de proiect dispune Contractantului să 
inspecteze lucrarea sau să efectueze teste 
suplimentare asupra acesteia, constatându-se ulterior 
că nu există Defecte. 

(e) Managerul de proiect nu aprobă, în mod nejustificat, 
cesionarea unui sub-contract. 

(f) Condiţiile terenului sunt mult mai nefavorabile decât 
s-ar fi putut presupune în mod rezonabil înainte de 
emiterea Scrisorii de acceptare din informaţiile emise 
pentru ofertanţi (inclusiv din Rapoartele de investigare 
a Amplasamentului), din informaţiile puse la dispoziţie 
în mod public sau din examinarea vizuală a 
Amplasamentului. 

(g) Managerul de proiect emite o instrucţiune pentru a 



 

 

face faţă unei situaţii neprevăzute cauzate de către 
Beneficiar, sau unor lucrări suplimentare necesare din 
motive de siguranţă sau din alte motive. 

(h) Alţi contractanţi, autorităţi publice, furnizori de utilităţi 
sau Beneficiarul nu respectă termenele şi alte condiţii
enunţate în Contract şi generează întârzieri sau 
costuri suplimentare pentru Contractant. 

(i) Plata în avans este întârziată. 

(j) Efectele oricăruia dintre Riscurile Beneficiarului 
asupra Contractantului. 

(k) Managerul de proiect întârzie în mod nerezonabil 
emiterea unui Certificat de constatare a finalizării. 

42.2 Dacă un Eveniment compensatoriu ar cauza costuri 
suplimentare sau ar împiedica finalizarea lucrărilor înaintea 
Datei preconizate pentru finalizare, Preţul Contractului va fi 
majorat şi/sau Data preconizată de finalizare va fi 
amânată. Managerul de proiect va stabili dacă şi cu cât va 
fi majorat Preţul Contractului şi dacă şi cu cât va fi 
amânată Data preconizată de finalizare. 

42.3 De îndată ce au fost furnizate de către Contractant 
informaţii care demonstrează efectul fiecărui Eveniment 
compensatoriu asupra costului previzionat al 
Contractantului, acesta va fi evaluat de către Managerul de 
proiect, iar Preţul Contractului va fi ajustat corespunzător. 
În cazul în care previziunea Contractantului este 
considerată nerezonabilă, Managerul de proiect va ajusta 
Preţul Contractului pe baza propriei sale previziuni. 
Managerul de proiect se va baza pe ipoteza că 
Contractantul va reacţiona în mod competent şi cu 
promptitudine în situaţia respectivă. 

42.4 Contractantul nu va avea dreptul la despăgubiri, în măsura 
în care interesele Beneficiarului sunt prejudiciate de faptul 
că Contractantul nu a emis un avertisment prealabil sau nu 
a cooperat cu Managerul de proiect. 

43. Taxe 43.1 Managerul de proiect va ajusta Preţul Contractului, în cazul 
în care impozitele, taxele şi alte impuneri se modifică în 
perioada de timp dintre data situată cu 28 de zile înainte de 
depunerea ofertelor pentru Contract şi data ultimului 
Certificat de constatare a finalizării. Ajustarea va consta în 
modificarea sumei impozitului plătibil de către Contractant, 
cu condiţia ca modificările să nu fie deja reflectate în Preţul 
Contractului sau să nu fie efectul Clauzei 44 din CGC. 

44. Valute 44.1 În cazul în care plățile sunt efectuate în alte valute decât 
valuta țării Beneficiarului specificată în CSC, ratele de schimb 



 

 

utilizate pentru calcularea sumelor care trebuie să fie plătite 
sunt ratele de schimb indicate în oferta Contractantului. 

45. Ajustarea 
preţului 

45.1 Preţurile vor fi ajustate pentru fluctuaţiile costului 
contribuţiilor, doar în cazul în care acestea sunt prevăzute 
în CSC. Dacă se prevede astfel, sumele atestate în fiecare 
certificat de plată, înainte de efectuarea deducerilor pentru 
Plata în avans, vor fi ajustate prin aplicarea factorului 
respectiv de ajustare a preţului la sumele de plată datorate. 
P = A + B Im/Io+C Mm/Mo 

în care: 

 P este factorul de ajustare pentru partea din Preţul 
Contractului. 

 A, B și C sunt coeficienţi specificați în CSC,
reprezentând porţiunile neajustabile şi respectiv 
ajustabile ale Preţului Contractului, și 

 Im și Mm sunt indici valabili la sfârşitul lunii pentru 
care se facturează, iar Io și Mo sunt indici valabili cu 
28 de zile înainte de deschiderea Ofertei pentru 
contribuţiile plătibile; atât în valuta Contractului, cât și 
în cea a plăţii, aşa cum se specifică în Scrisoarea de 
ofertă, Tabelul 1 - Tabelul datelor de ajustare. 

45.2 În cazul în care valoarea indicelui este modificată după 
utilizarea acestuia într-un calcul, calculul va fi corectat şi se va 
face o ajustare în următorul certificat de plată. Se va considera 
că valoarea indicelui ţine seama de toate modificările costului 
cauzate de fluctuaţiile costurilor. 

46. Reţineri 46.1 Beneficiarul va reţine din fiecare plată datorată 
Contractantului proporţia specificată în CSC până la 
finalizarea tuturor Lucrărilor. 

46.2 La emiterea unui Certificat de constatare a finalizării 
Lucrărilor de către Managerul de proiect, conform CGC 
51.1, jumătate din suma totală reţinută va fi rambursată 
Contractantului, iar jumătate va fi plătită după ce Perioada 
de garanţie s-a scurs şi Managerul de proiect a atestat că 
toate Defectele notificate de către acesta Contractantului 
înainte de sfârşitul acestei perioade au fost corectate.
Contractantul poate înlocui suma reţinută printr-o Garanţie 
bancară "la cerere“. 

47. Daune 
interese 

47.1 Contractantul va plăti daune interese Beneficiarului, la rata 
aplicată pe zi şi prevăzută în CSC, pentru fiecare zi, în 
cazul în care Data finalizării este ulterioară Datei 
preconizate de finalizare. Valoarea totală a daunelor 
interese nu va depăşi suma definită în CSC. Beneficiarul 
poate deduce daunele interese din plăţile datorate 



 

 

Contractantului. Plata daunelor interese nu va afecta 
răspunderea Contractantului. 

47.2 În cazul în care Data preconizată de finalizare este extinsă 
după data la care se efectuează plata daunelor interese, 
Managerul de proiect va corecta orice plată excedentară 
aferentă acestora şi efectuată de către Contractant, prin 
ajustarea următorului certificat de plată. Contractantul va 
primi dobânda la plata excedentară, calculată de la data 
efectuării plăţii până la data rambursării, la ratele 
specificate în Sub-clauza 41.1 din CGC. 

48. Bonus 48.1 Contractantul va primi un Bonus, calculat la rata pe zi 
calendaristică specificată în CSC, pentru fiecare zi 
(scăzându-se orice zile pentru care Contractantul este 
plătit în vederea accelerării lucrărilor) cu care finalizarea 
este anterioară Datei preconizate de finalizare. Managerul 
de proiect va atesta finalizarea Lucrărilor, deşi acestea nu 
erau scadente pentru finalizare. 

49. Plata în 
avans 

49.1 Beneficiarul va efectua plăţi în avans pentru Contractant, în 
sumele specificate în CSC, până la data specificată în 
CSC, în schimbul prezentării de către Contractant a unei 
Garanţii bancare necondiţionate emisă într-o formă şi de 
către o bancă acceptate de către Beneficiar, în valoare 
egală cu plata în avans. Garanţia va rămâne în vigoare 
până la data rambursării plăţii în avans, însă valoarea 
Garanţiei va fi redusă progresiv cu sumele rambursate de 
către Contractant. Nu se va percepe dobândă la plata în 
avans. 

49.2 Contractantul trebuie să utilizeze plata în avans doar
pentru a plăti Echipamentele, Instalaţiile, Materialele şi 
cheltuielile de mobilizare necesare în mod specific pentru 
executarea Contractului. Contractantul va demonstra că 
plata în avans a fost folosită astfel, punând la dispoziţia 
Managerului de proiect copii ale facturilor sau altor 
documente. 

49.3 Plata în avans va fi rambursată deducând sume 
proporţionale din plăţile datorate în alt mod Contractantului, 
conform graficului procentelor finalizate din Lucrări, pe 
baza plăţilor. La evaluarea lucrărilor realizate, Modificărilor, 
ajustărilor de preţ, Evenimentelor compensatorii, 
Bonusurilor sau daunelor interese nu se va lua în 
considerare plata în avans sau rambursarea acesteia. 

50. Garanţii 50.1 Garanţia de bună execuţie va fi pusă la dispoziţia 
Beneficiarului cel târziu la data specificată în Scrisoarea de 
acceptare şi va fi emisă în valoarea specificată în CSC, 
de către o bancă sau o societate de garantare acceptată 
de către Beneficiar şi exprimată în valuta în care trebuie 



 

 

plătit Preţul Contractului. Garanţia de bună execuţie va fi 
valabilă până la o dată stabilită cu 28 de zile după data 
emiterii Certificatului de constatare a finalizării, în cazul 
unei Garanţii bancare, și până la un an de la data emiterii 
Certificatului de constatare a finalizării, în cazul unei
Garanţii de aducere la îndeplinire. 

51. Lucrări în 
regie 

51.1 Dacă este cazul, tarifele pentru Lucrări în regie din Oferta 
Contractantului vor fi folosite doar când Managerul de 
proiect a emis în avans instrucţiuni scrise privind munca 
suplimentară ce trebuie plătită în acest mod. 

51.2 Toate activităţile ce trebuie plătite ca Lucrări în regie vor fi 
consemnate de către Contractant pe formulare aprobate 
de către Managerul de proiect. Fiecare formular completat 
va fi verificat şi semnat de Managerul de proiect în decurs 
de două zile de la executarea lucrării. 

51.3 Contractantul va fi plătit pentru Lucrările în regie, cu 
condiţia obţinerii formularelor semnate aferente acestora. 

52. Costul 
reparaţiilor 

52.1 Pierderea sau deteriorarea Lucrărilor sau Materialelor care 
trebuie incluse în Lucrări între Data de începere şi sfârşitul 
perioadelor de corectare a defectelor vor fi remediate de 
către Contractant, pe cheltuiala acestuia, în cazul în care 
pierderea sau deteriorarea apare ca urmare a actelor sau 
omisiunilor Contractantului. 

E. Finalizarea Contractului 

53. Finalizarea 53.1 Contractantul va solicita Managerului de proiect să emită un 
Certificat de constatare a finalizării lucrărilor, iar Managerul 
de proiect va proceda astfel de îndată ce stabileşte că 
Lucrările au fost finalizate. 

54. Preluarea 54.1 Beneficiarul va prelua Amplasamentul şi Lucrările în termen 
de şapte zile de la data emiterii de către Managerul de 
proiect a unui Certificat de constatare a finalizării. 

55. Situaţia finală 55.1 Contractantul va pune la dispoziţia Managerului de Proiect o 
situaţie detaliată a sumei totale pe care Contractantul o 
consideră plătibilă în temeiul Contractului înainte de sfârşitul 
Perioadei de garanție. Managerul de proiect va emite un 
Certificat de garanţie şi va atesta orice plată finală datorată 
Contractantului în termen de 56 zile de la primirea situaţiei 
Contractantului în cazul în care aceasta este corectă şi 
completă. În caz contrar, Managerul de proiect va emite, în 
termen de 56 de zile, un grafic în care va preciza domeniul 
corectărilor sau completărilor necesare. Dacă Situaţia finală 
nu este satisfăcătoare după ce este depusă din nou, 
Managerul de proiect va lua o decizie cu privire la suma ce 
trebuie plătită Contractantului şi va emite un certificat de 



 

 

plată. 

56. Manuale de 
exploatare şi 
întreţinere 

56.1 Dacă sunt necesare Desene "conform cu execuţia" şi/sau 
manuale de exploatare şi întreţinere, Contractantul le va 
pune la dispoziţie până la datele menţionate în CSC.  

56.2 În cazul în care Contractantul nu pune la dispoziţie 
Desenele şi/sau manualele până la datele menţionate în 
CSC, conform Sub-clauzei 56.1 din CGC, sau în cazul în 
care acestea nu primesc aprobarea Managerului de proiect, 
acesta din urmă va reţine suma specificată în CSC din 
plăţile datorate Contractantului. 

57. Rezilierea 57.1 Beneficiarul sau Contractantul pot rezilia Contractul în cazul 
în care cealaltă parte cauzează încălcarea substanţială a 
acestuia. 

57.2 Încălcările substanţiale ale Contractului includ, fără a se 
limita la, următoarele: 

(a) Contractantul întrerupe lucrările pentru o perioadă de 
28 de zile, în cazul în care nu apare nici o întrerupere a 
lucrărilor în Programul actual, iar întreruperea nu a fost 
autorizată de către Managerul de proiect; 

(b) Managerul de proiect dispune Contractantului să 
întârzie continuarea Lucrărilor, iar ordinul nu este retras 
în termen de 28 de zile; 

(c) Beneficiarul sau Contractantul este declarat în faliment 
sau intră în lichidare, în alt scop decât pentru 
reînfiinţare sau fuziune; 

(d) o plată certificată de către Managerul de proiect nu 
este efectuată de către Beneficiar către Contractant în 
termen de 84 de zile de la data emiterii certificatului de 
către Managerul de proiect; 

(e) Managerul de proiect emite o Notificare conform căreia 
neremedierea unui anumit Defect este o încălcare 
fundamentală a Contractului, iar Contractantul nu îl 
remediază într-un interval de timp rezonabil stabilit de 
către Managerul de proiect; 

(f) Contractantul nu menţine o Garanţie care este 
solicitată;  

(g) Contractantul a întârziat finalizarea Lucrărilor cu 
numărul de zile pentru care poate fi plătită valoarea 
maximă a daunelor interese stabilită în CSC; sau 

(h) în cazul în care Contractantul, în opinia Beneficiarului, 
s-a angajat în practici corupte, frauduloase, ilicite, 



 

 

coercitive sau obstructive atunci când a concurat 
pentru prezentul Contract sau în procesul executării 
acestuia, Clientul poate, după un preaviz de 14 zile 
oferit Contractantului, să rezilieze Contractul și să 
expulzeze Contractantul de pe Amplasament. 

57.3 În cazul în care oricare dintre părţile la Contract notifică 
Managerului de proiect încălcarea Contractului dintr-un 
motiv diferit decât cel prevăzut la Sub-clauza 56.2 de mai 
sus, Managerul de proiect va stabili dacă această încălcare 
este sau nu substanţială. 

57.4 Fără a aduce atingere celor de mai sus, Beneficiarul poate 
rezilia Contractul la alegerea sa. 

57.5 În cazul în care Contractul este reziliat, Contractantul va 
stopa lucrările în cel mai scurt termen, va asigura siguranţa 
Amplasamentului şi va părăsi Amplasamentul de îndată ce 
acest lucru este posibil în mod rezonabil. 

58. Plata la 
reziliere 

58.1 În cazul în care Contractul este reziliat ca urmare a unei 
încălcări substanţiale a Contractului de către Contractant, 
Managerul de proiect va emite un certificat pentru valoarea 
Lucrărilor realizate şi a Materialelor comandate, fără a 
include plăţile în avans primite până la data emiterii 
certificatului şi procentul ce trebuie să se aplice valorii 
Lucrărilor nefinalizate, după cum se indică în CSC. Nu se 
vor aplica daune interese suplimentare. În cazul în care 
suma totală datorată Beneficiarului depăşeşte orice plată 
datorată Contractantului, diferenţa va fi o datorie plătibilă 
Beneficiarului. 

58.2 În cazul în care Contractul este reziliat la alegerea 
Beneficiarului sau ca urmare a unei încălcări substanţiale a 
Contractului de către Beneficiar, Managerul de proiect va 
emite un certificat pentru valoarea Lucrărilor realizate, a 
Materialelor comandate, costul rezonabil aferent îndepărtării 
Echipamentelor, repatrierii personalului Contractantului 
angajat doar pentru Lucrări şi costurile Contractantului 
pentru protecţia şi paza Lucrărilor, din care vor fi scăzute 
plăţile în avans primite până la data emiterii certificatului. 

59. Proprietatea 59.1 Toate materialele de pe Amplasament, Instalaţiile, 
Echipamentele, Lucrările temporare şi Lucrările vor fi 
considerate proprietatea Beneficiarului în cazul în care 
Contractul este reziliat din culpa Contractantului. 

60. Eliberarea de 
obligaţia de 
executare a 
Lucrărilor 

60.1 În cazul în care derularea Contractului este împiedicată ca 
urmare a izbucnirii unui război sau a oricărui alt eveniment 
care nu poate fi controlat nici de către Beneficiar, nici de 
către Contractant, Managerul de proiect va atesta faptul că 
derularea Contractului a fost împiedicată. Contractantul va 



 

 

lua toate măsurile pentru a garanta siguranţa 
Amplasamentului, va stopa Lucrările în cel mai scurt timp 
după primirea acestui certificat şi va fi plătit pentru toate 
Lucrările întreprinse înainte de primirea acestuia şi pentru 
orice lucrare întreprinsă ulterior pentru care a fost încheiat 
un angajament. 

61. Suspendarea 
împrumutului 
sau creditului 
Băncii 

61.1 Dacă Banca suspendă împrumutul sau creditul acordat 
Beneficiarului din care sunt făcute o parte din plăţi către 
Contractant: 

(a) Beneficiarul este obligat să notifice Contractantul asupra 
acestei suspendări în termen de 7 zile de la primirea 
notificării Băncii privind suspendarea. 

(b) Dacă Contractantul nu a primit sumele datorate la 
expirarea perioadei de plată de 28 de zile prevăzută în 
Sub-clauza 40.1, Contractantul poate imediat emite o 
notificare de reziliere în 14 zile a Contractului. 

 
 
 



 

 

ANEXĂ LA CONDIŢIILE GENERALE 
Politica Băncii - Practici corupte și frauduloase 

 
(textul din această Anexă nu se va modifica) 
 
Ghid pentru achiziţia de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de 
consultanţă, în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor IDA, 
de către împrumutații Băncii Mondiale, ediţia ianuarie 2011: 

”Frauda și corupţia: 

1.16 Politica Băncii solicită ca Împrumutații (inclusiv beneficiarii împrumuturilor 
Băncii), ofertanții, furnizorii, contractanții și agenţii (declaraţi sau nu), 
subcontractanţi, consultanţii, prestatorii de servicii ai acestora, precum și tot 
personalul acestora, să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul 
achiziției și execuţiei contractelor finanțate de Bancă.12 În conformitate cu 
această politică, Banca:  

(a) defineşte, în sensul acestei prevederi, următoarele noţiuni:  

(i) ”practică coruptă” înseamnă oferirea, acordarea, primirea sau 
solicitarea, în mod direct sau indirect, a oricărui obiect de valoare 
pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile celeilalte 
părţi13; 

(ii)  ”practică frauduloasă” înseamnă orice acţiune sau inacţiune, 
inclusiv denaturarea, care, cu bună ştiinţă sau din neglijenţă, 
induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare una dintre 
părţi pentru a obţine un beneficiu financiar sau de altă natură sau 
pentru a evita o obligaţie;14 

(iii)  ”practică ilicită” înseamnă o înţelegere între două sau mai multe 
părţi, destinat atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influenţarea 
în mod necorespunzător a acţiunilor unei alte părţi;15 

(iv) ”practică coercitivă” înseamnă deteriorarea sau lezarea, sau 
ameninţarea cu deteriorarea sau lezarea, în mod direct sau 
indirect, a unei părţi sau a bunurilor unei părţi pentru a influenţa 
în mod necorespunzător acţiunile unei părţi;16 

(v) ”practică obstructivă” înseamnă 

                                                 
12     În acest context, orice acţiune de a influenţa procesul de achiziţie sau execuţia contractului pentru un folos necuvenit 

este inadecvată.  
13 În sensul acestui alineat, termenul ”cealaltă parte” se referă la un funcţionar public care acţionează în legătură cu 

procesul de achiziţie sau execuţia contractului. În acest context, termenul ”funcționar public” include personalul Băncii 
Mondiale și angajaţii altor organizaţii care iau sau examinează decizii referitoare la achiziţii. 

14 În sensul acestui alineat, termenul ”parte” se referă la un funcţionar public; termenii ”beneficiu” și ”obligație” se referă 
la procesul de achiziţie sau la execuţia contractului; expresia ”acțiune sau inacțiune” are scopul de a influenţa 
procesul de achiziţie sau execuţia contractului. 

15 În sensul acestui alineat, termenul ”părți” se referă la participanţii procesului de achiziţie (inclusiv funcţionari publici) 
care încearcă, fie ei înșiși, fie prin intermediul altei persoane sau entităţi care nu participă la procesul de achiziţie sau 
selecţie, să simuleze concurenţa, să stabilească preţuri de ofertă la niveluri artificiale și necompetitive, sau să se 
informeze reciproc despre preţurile de ofertă sau alte condiţii. 

16 În sensul acestui alineat, termenul ”parte” se referă la un participant la procesul de achiziţie sau execuţia contractului. 



 

 

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în 
mod intenţionat a unor dovezi materiale pentru o 
investigaţie sau oferirea de declaraţii false către 
investigatori, cu scopul de a împiedica în mod semnificativ 
o investigaţie a Băncii în cazul sesizărilor de practici 
corupte, frauduloase, coercitive sau ilicite; și/sau 
ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi cu 
scopul de a o împiedica de la împărtăşirea cunoştinţelor 
privind chestiuni relevante pentru investigaţie sau pentru 
continuarea investigaţiei; sau 

(bb) fapte menite să afecteze în mod semnificativ desfăşurarea 
inspecţiei Băncii şi drepturile de audit prevăzute la alineatul 
1.16(e) de mai jos. 

(b) va respinge o propunere de atribuire, dacă stabileşte faptul că 
ofertantul recomandat pentru atribuire, sau oricare din angajaţii, 
agenţii, subcontractanţii, consultanţii subcontractaţi, prestatorii de 
servicii, furnizorii acestuia și/sau personalul acestora s-a implicat, în 
mod direct sau indirect, în practici corupte, frauduloase, ilicite, 
coercitive sau obstructive atunci când a concurat pentru prezentul 
contract; 

(c) va declara achiziţie neconformă și va anula partea din împrumut 
alocată în baza unui contract, în cazul în care constată, în orice 
moment, că reprezentanţii Împrumutatului sau ai unui beneficiar al 
unei părţi a împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase, 
ilicite sau coercitive în timpul procesului de achiziţie sau în 
implementarea prezentului contract, fără ca Împrumutatul să fi luat 
măsuri oportune şi adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru a 
aborda acele practici atunci când au apărut, inclusiv prin neinformarea 
Băncii în mod oportun la momentul aflării acelor practici; 

(d) va sancționa o companie sau o persoană, oricând, conform 
procedurilor dominante ale Băncii referitoare la sancţiuni,17 inclusiv 
prin declararea publică a acelei companii sau persoane ca neeligibilă, 
pe termen nelimitat sau pe o perioadă precizată de timp: (i) pentru 
atribuirea unui contract finanţat de Bancă; și (ii) pentru a fi candidat18; 

(e) va cere includerea, în documentele de licitaţie și în contractele 
finanțate de un împrumut al Băncii, a unei clauze care solicită ca 
ofertanții, furnizorii și contractanţii, precum și subcontractanţii, agenţii, 
angajaţii, consultanţii, prestatorii de servicii sau furnizorii acestora să 
permită Băncii inspecţia tuturor conturilor, evidenţelor și altor 

                                                 
17 O companie sau o persoană poate fi declarată ca neeligibilă pentru atribuirea unui contract finanţat de Bancă: (i) la 

finalizarea procedurilor de sancţiuni ale Băncii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciprocă, conform înţelegerii cu 
alte instituţii financiare internaţionale, inclusiv bănci multilaterale de dezvoltare, și prin aplicarea procedurilor 
administrative corporative ale Grupului Băncii Mondiale privind sancţiunile pentru achiziţii prin fraudă și corupţie; și (ii) 
ca urmare a suspendării temporare sau suspendării temporare anticipate în legătură cu o procedură de sancţiune în 
curs. A se vedea nota de subsol 14 și alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid. 

18 Un subcontractant, consultant, producător, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite, 
în funcţie de documentul de licitaţie) este cel care a fost: (i) fie inclus de către ofertant în cererea de precalificare sau 
în oferta sa pentru că posedă experienţă specifică și esenţială și know-how care permit ofertantului să îndeplinească 
cerinţele de calificare pentru oferta respectivă; (ii) fie numit de către Împrumutat. 



 

 

documente referitoare la prezentarea ofertelor și execuţia contractului, 
precum și auditul acestora de către auditori numiţi de Bancă.” 
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Capitolul X - Formulare pentru contracte 

 

Acest Capitol conţine formulare care, odată completate, vor face parte din 
Contract. Formularele pentru Garanţia de bună execuţie și Garanţia pentru plata 
în avans, dacă sunt necesare, vor fi completate numai de către Ofertantul 
câștigător, după atribuirea Contractului. 
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Scrisoarea de acceptare 

 
[pe hârtie cu antetul Beneficiarului] 

 
. . . . . . . [data]. . . . . . . 

 
Către: . . . . . . . . . .[numele și adresa Contractantului] . . . . . . . . . .   
 
Subiect: . . . . . . . . . .[Notificare de atribuire a Contractului nr.]. . . . . . . . . . .   
 
 
Prin aceasta sunteţi informat că Oferta dumneavoastră datată ....... 
[introduceţi data]....pentru executarea . [introduceţi numele și numărul de 
identificare al Contractului, indicate în CSC]....... pentru Valoarea de Contract 
Acceptată de . . . . . . . . . [introduceţi suma în cifre și cuvinte și valuta], aşa cum a 
fost corectată şi modificată în concordanţă cu Instrucţiunile pentru Ofertanţi, 
este prin prezenta acceptată de către Agenţia noastră. 
 
Sunteţi solicitat să furnizaţi în termen de 28 de zile Garanţia de bună 
execuţie, în conformitate cu condiţiile Contractului, folosind în acest scop 
Formularul de garanţie de bună execuţie inclus în Capitolul X, Formulare 
pentru contracte din Documentul de licitaţie. 42.2 Incapacitatea 
ofertantului câștigător de a prezenta Garanţia de bună execuţie menţionată 
mai sus sau de a semna Acordul Contractual constituie motive suficiente 
pentru anularea atribuirii și confiscarea Garanţiei de participare la licitaţie. 
 
[Alegeți una din următoarele declarații:] 
 
Acceptăm ca ____________________________ [introduceţi numele 
Conciliatorului propus de Ofertant] să fie numit în calitate de Conciliator. 
 
[sau] 
 
Nu acceptăm ca _________________________ [introduceţi numele 
Conciliatorului propus de Ofertant] să fie numit în calitate de Conciliator și, 
printr-o copie a acestei Scrisori de acceptare trimisă către 
___________________________________[introduceţi numele Autorităţii de 
desemnare], Autoritatea de desemnare, solicităm prin prezenta ca această 
Autoritate să desemneze Conciliatorul în conformitate cu IPO 43.1 și CGC 
23.1. 
 
 
Semnătura autorizată:  ....................................................................................................  
 
Numele și funcţia semnatarului:  .....................................................................................  
 
Numele Agenţiei:  ............................................................................................................  
 
Anexă: Acordul Contractual 



 

 

Acordul Contractual 

 
ACEST ACORD este încheiat astăzi ......................................................, între 
......... [numele Beneficiarului] .................. (denumit în continuare ”Beneficiar”), pe de 
o parte, şi ............[numele Contractantului]. . . (denumit în continuare ”Contractant”), 
pe de altă parte: 
 
ÎNTRUCÂT Beneficiarul doreşte ca Lucrările denumite .........[numele Contractului]. . 
..... să fie executate de Contractant şi a acceptat Oferta Contractantului pentru 
executarea şi finalizarea acestor Lucrări şi remedierea oricăror defecte ale 
acestora,  

 
Beneficiarul şi Contractantul convin următoarele: 

1. În acest Acord, cuvintele şi expresiile trebuie să aibă acelaşi înţeles care 
le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire. 

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc şi se interpretează ca 
parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează faţă de toate celelalte documente 
ale Contractului.  

(a) Acordul contractual, 

(b) Scrisoarea de acceptare, 

(c) Oferta Contractantului, 

(d)  Condiţii Speciale ale Contractului, 

(e)  Condiţii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa, 

(f)  Specificaţii, 

(g)  Desene, 

(h) Lista cantităților de lucrări, și 

(i) orice alt document menţionat în CSC ca făcând parte din Contract. 

3. În luarea în considerare a plăţilor care trebuie efectuate de către 
Beneficiar Contractantului, Contractantul convine cu Beneficiarul să execute 
Lucrările şi să remedieze defectele acestora, în conformitate şi în toate privinţele 
cu prevederile Contractului. 

4. Beneficiarul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării şi 
finalizării Lucrărilor şi a remedierii defectelor acestora, Preţul Contractului sau o 
altă astfel de sumă care poate deveni plătibilă în conformitate cu prevederile 
Contractului în momentul şi în modul prevăzut de Contract. 

DREPT PENTRU CARE Părţile au încheiat prezentul Acord spre a fi 
executat în conformitate cu legislaţia din . . . . . [numele ţării împrumutate]. . ... 
în ziua, luna şi anul indicate mai sus. 



 

 

 
 

Semnat de:  Semnat de:  

pentru şi în numele Beneficiarului pentru şi în numele Contractantului 

în prezenţa:  în prezenţa:  
Martor, numele, semnătura, adresa, data Martor, numele, semnătura, adresa, data 

 
 



 

 

Garanţia de bună execuţie (Garanţie la cerere) 

(Garanţie bancară) 

[antetul sau codul SWIFT al Garantului] 

Beneficiar: [introduceţi numele și adresa Beneficiarului]   

Data: _ [introduceți data emiterii] 

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE nr.: [Introduceți numărul de referinţă al 
garanţiei] 

Garant: [Introduceți numele și adresa, sau locul emiterii, dacă nu sunt indicate în 
antet] 
Am fost informați că [introduceţi numele Contractantului, care, în cazul unei 
întreprinderi mixte, este numele întreprinderii mixte] (denumit în continuare 
”Solicitant”) a încheiat Contractul nr. [introduceți numărul de referinţă al 
contractului] datat [introduceţi data] cu Beneficiarul, pentru execuţia [introduceţi 
numele contractului şi o scurtă descriere a lucrărilor] (denumit în continuare 
”Contract”).  
În plus, înţelegem că, conform condiţiilor Contractului, este necesară o garanţie 
de bună execuţie. 
Prin prezenta, la cererea Solicitantului și în calitate de Garant, ne angajăm în 
mod irevocabil să achităm Beneficiarului orice sumă sau sume care nu depăşesc 
în total [introduceţi suma în cifre] (______) [introduceţi suma în cuvinte],1 această 
sumă fiind plătibilă în valuta în care este plătit Preţul Contractului, la primirea de 
către noi a cererii Beneficiarului, confirmată prin declaraţia Beneficiarului, fie în 
cererea în sine, fie într-un document semnat și separat care însoţeşte sau 
identifică cererea, indicând faptul că Solicitantul este în încălcarea obligaţiei(ilor) 
sale conform Contractului, fără a fi necesar ca Beneficiarul să dovedească sau 
să prezinte motivele cererii sau sumei specificate.  
Această garanţie va expira nu mai târziu de .... ........ 2, iar orice cerere de plată în 
temeiul acesteia trebuie primită de noi la oficiul indicat mai sus nu mai târziu de 
această dată.  
Această garanţie face obiectul Normelor uniforme privind garanţiile la cerere 
(URDG), ediţia 2010, publicaţia ICC nr. 758, cu excepţia că declaraţia justificativă 
conform articolului 15(a) este exclusă prin prezenta. 
_____________________  
[semnătura] 
Notă: Textul cu font Italic (inclusiv notele de subsol) este destinat întocmirii acestui 
formular și va fi şters din documentul final. 

                                                 
1 Garantul trebuie să introducă o sumă care reprezintă procentul din Valoarea de Contract Acceptată, specificat în 

Scrisoarea de acceptare, mai puţin Sumele Provizionate, dacă există, exprimate în valuta Contractului.  
2 Introduceţi data de douăzeci şi opt zile de la data prevăzută a finalizării, conform Clauzei 11.9 CGC. Beneficiarul 

trebuie să reţină că, în caz de prelungire a termenului pentru finalizarea Contractului, Beneficiarul va trebui să solicite 
de la Garant o prelungire a acestei garanţii. O astfel de solicitare trebuie să fie în scris şi trebuie să se facă înainte de 
data de expirare stabilită în această garanţie. La pregătirea acestei garanţii, Beneficiarul poate lua în considerare 
adăugarea la formular, la sfârşitul penultimului paragraf, a următorului text: "Garantul este de acord cu o singură 
prelungire a acestei garanţii pentru o perioadă care să nu depăşească [şase luni] [un an], ca răspuns la cererea 
scrisă a Beneficiarului pentru o astfel de prelungire, o astfel de cerere trebuind să fie prezentată Garantului înainte de 
expirarea garanţiei." 



 

 

Garanție pentru plata în avans 

[antetul sau codul SWIFT al Garantului]  

Beneficiar:[introduceţi numele și adresa Beneficiarului]   

Data:  [introduceți data emiterii] 

GARANȚIE PENTRU PLATA ÎN AVANS nr.: [Introduceți numărul de referinţă 
al garanţiei] 

Garant: [Introduceți numele și adresa, sau locul emiterii, dacă nu sunt indicate în 
antet] 

Am fost informați că [introduceţi numele Contractantului, care, în cazul unei 
întreprinderi mixte, este numele întreprinderii mixte] (denumit în continuare 
”Solicitant”) a încheiat Contractul nr. [introduceți numărul de referinţă al 
contractului] datat [introduceţi data] cu Beneficiarul, pentru execuţia [introduceţi 
numele contractului şi o scurtă descriere a lucrărilor] (denumit în continuare 
”Contract”).  

În plus, înţelegem că, conform condiţiilor Contractului, plata unui avans în sumă 
de [introduceţi suma în cifre] () [introduceți suma în cuvinte] se face contra unei 
garanţii pentru plata în avans. 

Prin prezenta, la cererea Solicitantului și în calitate de Garant, ne angajăm în 
mod irevocabil să achităm Beneficiarului orice sumă sau sume care nu depăşesc 
în total [introduceţi suma în cifre] () [introduceţi suma în cuvinte]1 la primirea 
cererii Beneficiarului, confirmată prin declaraţia Beneficiarului, fie în cererea în 
sine, fie ca document semnat și separat care însoţeşte sau identifică cererea, 
indicând faptul că Solicitantul: 

(a) a utilizat plata în avans pentru alte scopuri decât costurile legate de 
mobilizare în vederea executării Lucrărilor; sau 

(b)  nu a rambursat plata în avans în conformitate cu condiţiile Contractului, 
specificând suma pe care Solicitantul nu a rambursat-o.  

 

O cerere în baza acestei garanţii poate fi înaintată de la data prezentării către 
Garant a unui certificat emis de banca Beneficiarului, indicând faptul că plata în 
avans menţionată mai sus a fost transferată Solicitantului în contul bancar al 
acestuia [introduceţi numărul] deschis la [introduceţi numele şi adresa băncii 
Solicitantului]. 

                                                 
1 Garantul trebuie să introducă o sumă care reprezintă suma plăţii în avans, exprimată în valuta plăţii în avans 

specificată în Contract. 



 

 

Suma maximă garantată se va reduce progresiv cu sumele din avansul restituit 
de către Solicitant, dovedite prin certificatele de plată intermediară, ale căror copii 
ne vor fi transmise nouă. Această garanţie expiră, cel mai târziu, la primirea de 
către noi a copiei certificatului de plată intermediară care atestă că nouăzeci de 
procente (90%) din Valoarea de Contract Acceptată, mai puţin Sumele 
Provizionate, a fost acceptat la plată, sau la data de [introduceţi ziua, luna, anul]2, 
oricare din aceste termene se ating mai curând. În consecinţă, orice cerere de 
plată în temeiul acestei garanţii trebuie primită de noi la adresa de mai sus, nu 
mai târziu de această dată. 

Această garanţie face obiectul Normelor uniforme privind garanţiile la cerere 
(URDG), ediţia 2010, publicaţia ICC nr. 758, cu excepţia că declaraţia justificativă 
conform articolului 15(a) este exclusă prin prezenta. 

____________________  
[semnătura] 

 
Notă: Tot textul cu font Italic (inclusiv notele de subsol) este destinat 
întocmirii acestui formular și va fi şters din documentul final. 
 
 

 

                                                 
2 Introduceți data de expirare preconizată a termenului de finalizare. Beneficiarul trebuie să reţină că, în caz de 

prelungire a termenului pentru finalizarea Contractului, Beneficiarul va trebui să solicite de la Garant o prelungire a 
acestei garanţii. O astfel de solicitare trebuie să fie în scris şi trebuie să se facă înainte de data de expirare stabilită în 
această garanţie. La pregătirea acestei garanţii, Beneficiarul poate lua în considerare adăugarea la formular, la 
sfârşitul penultimului paragraf, a următorului text: "Garantul este de acord cu o singură prelungire a acestei garanţii 
pentru o perioadă care să nu depăşească [şase luni] [un an], ca răspuns la cererea scrisă a Beneficiarului pentru o 
astfel de prelungire, o astfel de cerere trebuind să fie prezentată Garantului înainte de expirarea garanţiei." 


