
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
ORASUL STREHAIA  
Cod fiscal: 6044227 
Adresa: Strehaia, Str. Republicii , nr. 124, judeţ Mehedinți, 
Tel/fax: 0252370159 /0252306082 
Adresa web: www.primariastrehaia.ro 
 
DETALII ANUNȚ 
 
Tip anunt: Cumparari directe  
Tip contract: Servicii  
 
Denumirea achizitie: Servicii de consultanta si proiectare in vederea intocmirii cererii de 
finantare pentru obiectivul " CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA, 
CONSOLIDAREA ȘI DOTAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI ORAȘULUI STREHAIA "  
 
CPV: 79400000-8-Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2) și 
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize 
 
Descrierea contractului: Acordarea de consultanta in depunerea cererii de finantare și servicii de 
proiectare (DALI, studii si audit energetic) in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in 
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre 
o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor. Operatiunea B -
Cladiri publice  
 
Valoarea estimata fara TVA:  50000.00 RON  
 
Conditii contract: Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii lui cu posibilitate de 
prelungire. lntocmirea si predarea documentatiei se va face pana cel tarziu 25.05.2017, in 
conditiile predarii de documente din partea autoritatii contractante. 
 
Plata serviciilor prestate se va face conform conditiilor din Caietul de sarcini ( pct. 6).  
 
Conditii participare: Se vor prezenta urmatoarele documente : Scrisoare de inaintare (Formularul 
nr. 1) ; Experienta similara (Formularul nr. 2) - se vor prezenta contracte de servicii similare prin 
care se solicita finantare din fonduri europene nerambursabile, ce au ca obiect realizarea de 
lucrari de constructie a cladirilor; Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in Caietul 
de sarcini 1-7 (Formularul nr. 3) ; Formular de oferta (Formularul nr. 4); Valabilitatea ofertei 
este de 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.  
 
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut in lei, cu respectarea conditiilor din Caietul de sarcini.  
 
Termen limita primire oferte: 02.05.2017 
 
lnformatii suplimentare: Ofertele se vor prezenta in plic inchis la Primaria Strehaia, , pana la data 
de 02.05.2017, orele 12:00. Operatorul economic al carui oferta va fi selectata va primi odata cu 
comunicarea privind rezultatul selectiei, invitatia de a publica respectiva oferta in cadrul 



catalogului electronic SEAP. Nepublicarea informatiilor in cadrul catalogului electronic SEAP, 
atrage respingerea ofertei depuse la sediul autoritatii contractante. lnformatii suplimentare se pot 
obtine de la . 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
pentru achizitia de servicii de consultanta si proiectare pentru obiectivul “CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA, CONSOLIDAREA ȘI DOTAREA 

SEDIULUI PRIMĂRIEI ORAȘULUI STREHAIA” 
 

1. Beneficiarul serviciului achizitionat: 
 
Oras Strehaia 
Cod fiscal: 6044227 
Adresa: Strehaia, Str. Republicii , nr. 124, judeţ Mehedinți, 
Tel/fax: 0252370159 /0252306082 
Adresa web: www.primariastrehaia.ro 
 

2. Titlul proiectului pentru care se va achizitiona serviciul de consultanta: 
“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA, CONSOLIDAREA ȘI 
DOTAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI ORAȘULUI STREHAIA” 
 
Cererea de finantare pentru proiectul mentionat anterior, se va depune, in vederea finantarii prin 
intermediul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operaţiunea B - 
Clădiri publice. 
 

3. Obiectivele generale ale proiectului 
Obiectivele generale urmărite prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 
– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – 
Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B – Clădiri Publice, sunt: 

- creșterea eficienței energetice în clădirile publice; 
- scăderea gazelor cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice; 
- consumul anual de energie primară; 
- consumul anual specific de energie pentru încălzire; 
- consumul anual specific de energie; 
- gestionarea inteligentă a energiei și utilizărea energiei din surse regenerabile; 
- creșterea independenţei energetică a României; 
- ameliorarea aspectului urbanistic al cladirilor publice. 

 
 
La finalul implementării proiectului trebuie atins un nivel de minim 10% din consumul total de 
energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie. 
 



4. Justificarea proiectului: 
 
Clădirile nerezidențiale ocupă un loc important în fondul de clădiri din România în ceea ce 
privește consumul de energie. Dintre toate tipurile de clădiri, cele deținute de autoritățile publice 
locale ocupă un loc important în politicile de creștere a eficienței energetice a clădirilor, prin 
prisma exemplului de a contribui la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 în 
atmosferă, și mai ales ținând cont de portofoliul clădirilor deținute. Estimările privind stocul de 
clădiri publice (BERD) indică o suprafață de aproximativ 31 mil. m2 la nivel național, din care 9 
mil. m2 în unități de sănătate, 15 mil. m2 în unități de educație, respectiv 7 mil. m2 în clădiri 
administrative (primării, biblioteci, muzee etc.). În particular, un inventar realizat de MDRAP cu 
privire la clădirile cu suprafețele de peste 500 m2 deținute și ocupate de administrația publică 
centrală, indică un număr de 2953 de clădiri cu o suprafață de aproximativ 6,7 mil. m2.  
 
Performanța energetică a clădirilor este foarte scăzută astfel încât nivelurile de energie 
consumată în clădiri plasează sectorul printre cele mai mari sectoare consumatoare de energie. 
Conform Strategiei pentru mobilizarea investițiilor în renovarea fondul de clădiri existente 
(varianta de lucru) în România, consumul de energie în sectorul clădirilor (locuințe, sectorul 
terțiar, inclusiv clădiri publice) reprezintă 45% din consumul total de energie. În particular, se 
estimează că consumul mediu total de energie în clădirile nerezidențiale în perioada 2005-2010 
se ridică la 1.508 mii tep, ceea ce reprezintă 16% din consumul de energie în clădiri.  
 
Orașele se caracterizează printr-o calitate precară a fondului de locuit: vechimea clădirilor, ceea 
ce implică necesitatea unor lucrări de consolidare, eficiență energetică scăzută, cu consumuri 
energetice nesustenabile. Investițiile în eficiența energetică generează economii financiare care 
pot atrage investiții private, scutind astfel bugetele publice de cheltuieli importante cu energia.  
 
Factori de legitimare a sprijinirii măsurilor de creștere a eficienței energetice a infrastructurilor 
publice: 
 

- creșterea eficienței energetice în infrastructurile publice și clădirile rezidențiale reprezintă 
unul dintre mijloacele care ar putea contribui la creșterea economică, fiind o modalitate 
de a stimula direct și imediat industria de construcții, de menținere și creare de locuri de 
muncă; 

- implementarea măsurilor de eficiență energetică are efecte pozitive asupra sănătății 
populației, prin îmbunătățirea calității aerului interior și exterior, creșterea confortului 
termic și acustic, precum și asupra aspectului estetic al clădirilor; 

- creșterea eficienței energetice va contribui în mare măsură la îndeplinirea țintei României 
privind economiile de energie până în 2020, în conformitate cu Strategia Europa 2020. 

 
 

5. Tema serviciilor de consultanta/ proiectare - Sarcini specifice: 
 

- Elaborare studii de teren  
- Proiectare si inginerie - expertiză tehnică, audit energetic (inclusiv certificat de 

performantaţă energetică a clădirii la finalizarea lucrărilor) și documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii (elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, 
avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza 
emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii 
urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament etc). 



- elaborarea Analizei cost-beneficiu; 
- elaborarea Cererii de finantare conform Ghidului Solicitantului, 
- completarea altor documente anexate Cererii de finantare; 
- pregatirea dosarului complet de finantare in vederea depunerii, 
- predarea fizica a dosarului la beneficiar (copie si in format electronic) precum si 

depunerea in MYSMIS 
- asistenta pe toata perioada verificarii proiectului pana la incheierea Contractului de 

finantare, 
- completarea si depunerea, daca va fi cazul, a unor clarificari/documente solicitate 

suplimentar; 
- asistenta in pregatirea si transmiterea dosarului, in vederea semnarii contractului de 

finantare. 
 

6. Remunerate si termene de piata 
 
Plata catre prestator se va face    astfel: 
 -25000 lei (fără TVA) in maxim 15 de zile lucratoare de la predarea deocumentelor si elaborarea 
si depunerea proiectului; 
-25000  lei (fără TVA)  in termen de 15 zile de la semnarea contractului de finanțare. 
 

7. Experienta similara 
 
Contracte de servicii prin care se solicita finantare din fonduri europene nerambursabile, ce au ca 
obiect realizarea de servicii similare (crestera eficientei energetice, realizare de lucrari de 
constructie a cladirilor), in valoare de minim 50.000 de lei.  
 
 

8. Resursa umana 
 
Ofertantul trebuie sa dispuna pentru partea de executie de urmatorii specialisti:  
- coordonator de proiect: 

 Studii superioare absolvite cu diploma de licenta 
 Experienta profesionala in domeniul consultantei pe fonduri europene de minim 5 ani 
 Ocuparea unei functii in cadrul unei structuri  in care sa fi desfasurat activitati de 

coordonare proiecte/programe finantate din fonduri europene 
 
- auditor energetic 

 Studii superioare absolvite cu diploma de licenta 
 Experienta profesionala in domeniul energetic de minim 5 ani 

 
- inginer proiectant 

 Studii superioare absolvite cu diploma de licenta 
 Experienta profesionala in domeniul ingineriei si proiectarii de minim 5 ani 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARE 
FORMULARUL nr.1 

      
OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante  
nr._________data___________ora_____ 

  
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 
contractului _____________________________________ (denumirea contractului de achiziţie 
publică), 
 
noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  
transmitem alăturat urmatoarele: 

 
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind 

garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin 
documentaţia de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr 
de ______copii: 

a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
 

Persoana de contact (pentru această procedura) 

Nume  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
 
Data completării ............................ 

 
Ofertant, 

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

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 



FORMULARUL nr. 2 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

DECLARAŢIE privind experienţa similară 
a ofertantului pentru lucrări similare în ultimii 5 ani 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: _______________ 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:________________________________ 
Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________________ 
Ţara: ________________________ 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea 
corespunzătoare) 
.. □. contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)  
...□contractant asociat  
...□ subcontractant 

 
5. Valoarea lucrărilor executate 
de către ofertant în calitate de 
asociat/subcontractant  

exprimată în moneda în care  
s-a încheiat contractul 

exprimată în 
echivalent euro 

a) iniţială (la data semnării 
contractului): 

... ... 

b) finală (la data finalizării 
contractului):. 

... ... 

6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: ____. 
7. Gama de lucrări executate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care 
ofertantul îşi susţine experienţa similară: _________________________________________. 

 
Data completării,      Operator economic, 
...........................      ..................... 
(semnătură autorizată) 

 
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, ce vor fi confirmate, la cererea comisiei 
de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de 
reprezentantul său legal. 
 
 
 
 
 

4. Valoarea contractului exprimată în moneda în care  
s-a încheiat contractul 

exprimată în 
echivalent euro 

a) iniţială (la data semnării 
contractului): 

... ... 

b) finală (la data finalizării 
contractului):. 

... ... 



 
FORMULARUL nr.3 

Operator Economic 
................................. 
(denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU  
SPECIFICAŢIILE CAIETULUI DE SARCINI 

 
 

Subsemnatul……………………..(numele şi prenumele in clar ale persoanei 
autorizate)................,reprezentant împuternicit al...................(denumirea/numele 
ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinţele din 
Caietul de Sarcini. 

 
 
 

 
Data completării         Operator economic, 
.................................       (semnătură autorizată şi 
stampila) 
                         ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULARUL nr. 4 
Operator economic 
......................... 
(denumirea) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către ....................................................................................................... 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
furnizăm............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de 
.................................................... platibilă după recepţia serviciilor, (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de 
....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 
 
2.  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
produsele în ……….zile de la semnarea contractului 
 
3.  Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, 
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
 
4.  Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 
documentaţia de atribuire. 
 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 
primită. 
Data _____/_____/_____ 
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  
 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
..........................................................................    
 


