
Anexă la adresa MDLPL nr. 1648/14.05.2007 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 
I.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice şi 
Locuinţelor (MDLPL) 
Adresa postala:  Str. Apolodor, nr. 17, latura nord, sectorul 5, Localitatea Bucureşti,  Cod 
postal:  77113 , Romania ,  
Punct(e) de contact:  Conform tabel pentru fiecare poziţie în parte;  Tel.  319.61.12 , Fax:  
319.62.01; Email: dtc16a@mt.ro 
In atentia:  Cristian STAMATIADE, director general, Email: dtc6@mt.ro, adresă URL: 
www.mt.ro 
 
I.2)  Tipul autorităţii contractante si activitatea principala (activităţile principale) 
Minister sau orice alta autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale 
ale acestora 
 
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: Nu 
 
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1)  Descriere:  
 
II.1.1)  Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: 
Conform tabel pentru fiecare poziţie în parte 
II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor: Servicii; 8 – Servicii de cercetare dezvoltare 
Locul principal de prestare: sediul prestatorului 
 
II.1.3)  Anuntul implica: Un contract de achiziţii publice de servicii 
 
II.1.4)  Informaţii privind acordul-cadru: Nu este cazul 
 
II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: 
Alinierea prevederilor fondului tehnic normativ naţional din domeniul construcţiilor la 
principiile Noii abordări în scopul asigurării liberei circulaţii a produselor şi serviciilor pe piaţa 
unică europeană. 
 
II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile): 73000000-2 - Servicii de 
cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta 
 
II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achiziţii publice: Da 
 
II.1.8)  Impartire in loturi:  Nu 
 
II.1.9)  Vor fi acceptate variante:  Nu 
 
II.2)  Cantitatea sau domeniul contractului 
 
II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul:  Domeniul de aplicare: activitatea de proiectare, 
execuţie, exploatare şi postutilizare a  construcţiilor 
 
Valoarea estimata fara TVA: conform tabel pentru fiecare poziţie în parte 
 
II.2.2)  Optiuni: Nu 



 
II.3)  Durata contractului sau termenul pentru finalizare: conform tabel pentru fiecare 
poziţie în parte - începând de la data atribuirii contractului 
 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
 
III.1)  Condiţii referitoare la contract 
 
III.1.1)  Depozite valorice şi garanţii solicitate 
Garanţia de participare: sub forma de scrisoare de garanţie bancară, cu o valabilitate de 90 de 
zile,  ataşată în original la coletul cu oferta; depunerea la casieria MDLPL, cel târziu  odată cu 
depunerea ofertelor, a unui ordin de plată sau filă CEC însoţite de un document prin care se 
specifică destinaţia; plata în numerar la casieria MDLPL, cel târziu  odată cu depunerea 
ofertelor,  in cuantum valoric - conform tabel pentru fiecare poziţie  în parte.  
 
III.1.2)  Principalele modalitati de finanţare si plata si/sau trimitere la dispoziţiile 
relevante:  venituri proprii 
 
III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 
contractul: Contract de asociere. 
 
III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor condiţii speciale: Nu 
 
III.2)  Condiţii de participare 
 
III.2.1)  Situaţia personala a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la 
inscrierea in registrul comerţului sau al profesiei: Declaraţie privind eligibilitatea, certificate 
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a taxelor către stat, inclusiv cele 
locale, precum si a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, Certificat constatator si 
Certificat de înregistrare, eliberate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, declaraţie 
pe proprie răspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006. 
 
III.2.2)  Capacitatea economica si financiara:  
Bilantul contabil pe anul 2006; Cifra de afaceri în ultimii 3 anul - minim 70.000 lei; Solvabilitate 
patrimonială: min. 30%; Lichiditate generală: min. 100% 
 
III.2.3)  Capacitatea tehnica 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
 
Conform fişei de date a achiziţiei pentru fiecare poziţie în parte 
 
III.2.4)  Contracte rezervate: Nu 
III.3)  Condiţii specifice pentru contractele de servicii:  Nu e cazul  
 
III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:  Da  
 
 
III.3.2)  Persoanele juridice au obligaţia sa indice numele si calificările profesionale ale 
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective:  Da. 
Asigurarea cu personal de specialitate – cercetători ştiinţifici atestaţi şi/sau cadre universitare din 
domeniu. Se va prezenta numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, precum şi persoanele 
responsabile direct de îndeplinirea contractului. Declaraţia va fi însoţită de CV-urile persoanelor 
responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum şi ale  oricăror alţi specialişti cu sarcini - 
cheie în îndeplinirea contractului. 
 



 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
 
IV.1)  Tipul procedurii 
 
IV.1.1)  Tipul procedurii:  Licitaţie deschisă 
 
IV.2)  Criterii de atribuire 
 
IV.2.1)  Criterii de atribuire:  Cea mai avantajoasă ofertă economică conform criteriilor de 
atribuire din fişa de date a achiziţiei pentru fiecare poziţie în parte 
 
IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica:  Nu 
 
IV.3)  Informaţii administrative 
 
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: Nu 
 
IV.3.2)  Anunţuri publicate (anunt publicat) anterior privind acelaşi contract:  Da 
Anunţ de intenţie: JO: 2007/S 13-014930 din 19.01.2007 
 
IV.3.3)  Condiţii de obţinere a caietelor de sarcini: 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 
8.06.2007, ora 16:00 
Documente de plata: NU 
 
IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 14.06.2007 
ora 10:00 
Se depun oferte separate pentru fiecare poziţie din tabel 
 
IV.3.5)  Data transmiterii invitaţiilor de prezentare de oferte sau de participare 
candidaţilor selectaţi: Nu e cazul 
 
IV.3.6)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare:  
Romana  
 
IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa isi menţină oferta: 90 
zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 
IV.3.8)  Condiţii de deschidere a ofertelor  
Data: 14.06.2007, ora 12:00 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da 
Vor fi admise numai persoanele desemnate prin imputernicire scrisa sa reprezinte ofertantul la 
deschiderea ofertelor 
Locul deschiderii ofertelor: MDLPL - Sediul din Palatul CFR, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, 
intrarea pe la poarta G (Calea Grivitei) 
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
 
VI.1)  Contractul este periodic Nu 
 
VI.2)  Contractul se înscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare Nu 
 
VI.3)  Alte informatii: Adresa la care se depun ofertele: Registratura generală a MDLPL Str. 
Apolodor nr. 17, latura Nord, Sector 5.  



 
VI.4)  Cai de atac 
VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac:  
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor: Adresa postala:  Bd. Dinicu Golescu, nr.38, 
sector1, etj.4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40213104641 , 
Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40213104642 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro  
 
Organism competent pentru procedurile de mediere  
Curtea de Apel Bucuresti:  Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4 , Localitatea:  
Bucuresti , Cod postal:  010458 , Romania 
 
VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 10 zile de la data luarii 
la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il 
considera nelegal. 
 
 
VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - Directia Generala Juridica 
Adresa postala:  Str. Apolodor, nr. 17, latura nord, sectorul 5, Localitatea Bucureşti,  Cod 
postal:  77113 , Romania, Tel.  021/301 14 73;  
 
 
VI.5)  Data expedierii prezentului anunt: 14.05.2007 

Tabel  

Nr. 
crt. Denumirea data contractului de autoritatea contractanta  Persoana de 

contact 

Valoarea 
estimata 

fara TVA 
 
 

 -LEI - 

Durata 
contractului 
sau termenul 

pentru 
finalizare 
-ZILE- 

Garanţia de 
participare

 
 
 

-LEI- 

1.  
Revizuirea reglementărilor tehnice din domeniul 
construcţiilor. Etapa I: concept, structură, program 
revizuire în perioada 2007-2010. 

D. Toma, 
A.Simion 130.756 150 655 

2.  
Bazele proiectării structurilor – Anexa A2 – Aplicaţii 
pentru poduri. Anexa naţională de aplicare a Eurocodului 
EN 1990/A2. 

M. Crainic 112.250 270 565 

3.  
Acţiuni asupra structurilor - Acţiuni pe durata execuţiei 
construcţiilor. Anexa naţională de aplicare a Eurocodului 
1991-1-6:2005 

D. Toma 68.530 270 345 

4.  
Acţiuni în construcţii – Acţiuni induse de poduri rulante 
şi alte utilaje. Anexa naţională de aplicare a Eurocodului 
EN 1991-3 

D. Toma 92.000 270 460 

5.  
Acţiuni în construcţii – Acţiuni generale – Acţiuni 
accidentale. Anexa naţională de aplicare a Eurocodului 
EN 1991-1-7 

D. Toma 68.000 300 340 

6.  
Proiectarea structurilor din beton – Reguli generale – 
Calculul rezistentei la foc. Anexa naţională de aplicare a 
Eurocodului EN 1992-1-2 

P. Dragomirescu 68.000 270 340 

7.  

Proiectarea structurilor din oţel – Reguli generale – 
Reguli suplimentare pentru elemente din profile formate 
la rece şi table. Anexa naţională de aplicare a 
Eurocodului EN 1993-1-3 

D. Toma 89.000 300 445 

8.  
Proiectarea structurilor din oţel – Generalităţi – Reguli 
suplimentare pentru structuri din oţel inoxidabil. Anexa 
naţională de aplicare a Eurocodului EN 1993-1-4 

D. Toma 89.000 300 445 

9.  
Proiectarea structurilor din oţel – Generalităţi – Structuri 
plane. Anexa naţională de aplicare a Eurocodului EN 
1993-1-5 

D. Toma 92.000 300 460 

10.  Proiectarea structurilor din oţel – Proiectarea structurilor 
cu elemente pretensionate. Anexa naţională de aplicare a D. Toma 89.000 300 445 



Eurocodului EN 1993-1-11 

11.  
Proiectarea structurilor din oţel – Turnuri, piloni şi coşuri 
– Turnuri şi piloni. Anexa naţională de aplicare a 
Eurocodului EN 1993-3-1 

D. Toma 104.000 300 520 

12.  
Proiectarea structurilor din oţel – Turnuri, piloni şi coşuri 
– Coşuri. Anexa naţională de aplicare a Eurocodului EN 
1993-3-2 

D. Toma 104.000 300 520 

13.  

Proiectarea structurilor compozite oţel-beton. 
1. Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa 

naţională de aplicare a Eurocodului EN 1994-1-
1:2004; 

2. Reguli generale. Proiectarea la foc. Anexa naţională 
de aplicare a Eurocodului EN 1994-1-2:2005. 

D. Toma 130.457 270 655 

14.  
Proiectarea structurilor de zidărie – Reguli generale – 
Calculul comportarii la foc. Anexa naţională de aplicare a 
Eurocodului EN 1996-1-2 

P. Dragomirescu 68.000 270 340 

15.  

Prevederi de proiectare pentru structuri rezistente la 
seism – Silozuri, rezervoare şi conducte magistrale. 
Anexa naţională de aplicare a Eurocodului EN 1998-4 
 

D. Toma 113.000 330 565 

16.  
Proiectarea structurilor din aliaj de aluminiu – Reguli 
generale. Anexa naţională de aplicare a Eurocodului EN 
1999-1-1 

D. Toma 113.000 390 565 

17.  
Proiectarea structurilor din aluminiu – Calculul 
comportarii la foc. Anexa naţională de aplicare a 
Eurocodului EN 1999-1-2 

P. Dragomirescu 68.000 390 340 

18.  
Proiectarea structurilor din  aluminiu – Reguli 
suplimentare pentru cupole. Anexa naţională de aplicare 
a Eurocodului EN 1999-1-5 

D. Toma 92.000 390 460 

19.  
Proiectarea structurilor din beton – Partea 2: Poduri din 
beton – Reguli de proiectare şi detalii de execuţie. Anexa 
naţională de aplicare a Eurocodului EN 1992-2:2005 

M. Crainic 112.250 270 565 

20.  
Proiectarea structurilor compozite oţel-beton – Partea 2: 
Reguli generale şi reguli pentru poduri. Anexa naţională 
de aplicare a Eurocodului EN 1994-2:2005 

M. Crainic 112.250 270 565 

21.  
Proiectarea structurilor rezistente la acţiuni seismice. 
Partea 2: Poduri. Anexa naţională de aplicare a 
Eurocodului EN 1998-2. 

M. Crainic 112.250 270 565 

22.  Proiectarea structurilor din oţel – Poduri. Anexa naţională 
de aplicare a Eurocodului EN 1993-2 M. Crainic 112.250 270 565 

23.  Securitatea la incendiu a construcţiilor. 
Partea I – Construcţii / clădiri. P. Dragomirescu 107.487 240 550 

24.  Securitatea la incendiu a construcţiilor. 
Partea II – Instalaţii de stingere. P. Dragomirescu 107.487 240 550 

25.  Securitatea la incendiu a construcţiilor. 
Partea III – Desfumare. P. Dragomirescu 107.487 240 550 

26.  
Securitatea la incendiu a construcţiilor. 
Partea IV – Instalaţii de detectare / semnalizare / 
avertizare. 

P. Dragomirescu 107.487 240 550 

27.  Proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea 
parcajelor etajate pentru autoturisme. P. Dragomirescu 91.252 225 450 

28.  Proiectarea construcţiilor publice subterane. P. Dragomirescu 91.252 225 450 

29.  Proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea 
bazinelor de înot. P. Dragomirescu 91.252 225 450 

 


