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Situaţia personală
a candidatului sau ofertantului:

1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile 
 art.180 (34/2006)
Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre 
definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale.

Modalitatea de îndeplinire: Cazier judiciar al operatorului economic/Cazier judiciar al administratorului/
directorului general;

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile 
 art. 181 din ordonanța (34/2006)
Condiţie de calificare: Operatorul nu va califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul consolidat 
precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora).

Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe proprie răspundere. Pentru persoanele juridice române 
documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul, iar pentru 
persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conformă cu originalul şi vor 
fi însoţite de traducere în limba română autorizată şi legalizată.
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Capacitatea tehnică 
și/sau profesională

1. Experiență similară relevantă 

Constructorul va demonstra că în ultimul an a executat următoarele:

Condiţie de calificare:
Pentru Contracte de execuție branșamente și/sau racorduri constructorul trebuie să fi executat cel 
puţin 10 contracte similare care să fi avut ca obiect execuția lucrărilor de branșament și/ sau racord 
pentru un beneficiar/investitor conform cu cerințele unui operator/autoritate publică în mediul urban;

Modalitatea de îndeplinire: Constructorul va prezenta pentru dovedirea experienței similare 
următoarele:
• copii după părți relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare 

eliberate de autorităţile contractante la finalizarea contractelor de lucrări. Din aceste documente 
trebuie să reiasă: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data încheierii contractului) 
și locul execuției lucrărilor;

• procesul verbal de recepție finală, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procese 
verbale de recepție parțială care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu 
normele profesionale în domeniu, nu au avut neconformități de execuție majore și au fost finalizate 
în termenele contractuale.

2. Personal calificat 
• Minim 2 instalatori apă-canal;
• Minim 1 operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD;
• Minim 2 pavatori-lucrători la desfacere/refacere sistem rutier;
• Minim 1 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate;
• Minim 1 montator elemente prefabricate din beton armat;
• Minim 2 muncitori necalificați;
• Minim 1 șofer automacaragiu;
• Minim 1 conducători auto profesioniști pentru autocamion/ autobasculantă/ buldoexcavator, etc.
• Minim 1 personal de conducere șantier (inginer instalații);
• Minim 1 personal responsabil tehnic cu execuția (RTE);
• Minim 1 topograf;
• Minim 1 deservent utilaj.
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Candidații au obligația să prezinte declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului 
angajat şi al cadrelor de conducere, în ultimii trei ani. Declaraţia pe proprie răspundere se întocmeşte în 
baza Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor. 

3. Echipamente auto și utilaje
• Minim 1 aparat de sudură în polietilenă de înaltă densitate PEHD (cap la cap și electrofuziune);
• Minim 1 moto-generator de curent electric 230/400 V;
• Minim 1 aparat de sudură electrică;
• Minim 1 aparat de debitare cu flacară oxiacetilenică;
• Minim 1 motopompă de apă uzată;
• Minim 1 excavator pe pneuri;
• Minim 1 buldoexcavator;
• Minim 1 autobasculantă 20 t;
• Minim 1 autoutilitară 3.5T;

Candidaţii au obligaţia ca pentru fiecare utilaj solicitat să prezinte: documente din care să rezulte 
dreptul de proprietate sau de folosinţă (factura fiscală, procesul verbal de recepţie, contracte de leasing 
sau închiriere, etc.). Pentru autovehicule, candidaţii trebuie să prezinte o copie a cărţii de identitate a 
respectivului autovehicul, cu menţiunea ”conform cu originalul”.

Standarde de asigurare a calităţii:

Constructorul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are 
implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calităţii pentru activităţile care fac 
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.
Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care să ateste 
conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode din standard, trebuie să 
dovedească că îndeplinesc nivelurile de performanţă stabilite de acesta.
Constructorul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că acesta are 
implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activităţi care fac 
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.
Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care să demonstreze că 
acţiunile/activităţile pe care le aplică în îndeplinirea contractului de lucrări nu afectează mediul.
Termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data PVRTL, perioadă în care trebuie să fie în vigoare 
garanția de bună execuție a lucrărilor în cuantum de 5% din valoarea contractului.
Lucrările nu pot fi subcontractate unei terțe persoane juridice.


