
                                                                                                                                           

 

 

 

 

ANEXĂ LA HCL 23/10.02.2016 

ROMÂNIA 

Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Contanţa   Se aprobă, 

            

         Preşedinte 

 

 

 

 

 

 

 

Secţinea 2 – Formulare 

 

 „Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare respectiv 

colectarea şi transportul deșeurilor din zona 2 – Eforie”, jud. Constanţa ” 
 

 

 

 

 

 

 

Contract în cadrul proiectului 

„Sistemul de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Constanţa, finanţat prin 

Programul operational Sectorial Mediu 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Data  

Volumul 2 – Formulare 

 

Data: 

Elaborat 

Louis Berger 

Lider de echipă 

Mihai Iuga 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR, 
                      CONSILIER                                          DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
 
 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Formularul  1 

 

 

OFERTANTUL 

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

(denumirea/numele) 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

nr. ....... /........... 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

 

Către………………………………………………………………… 

                            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr ..............................., privind aplicarea 

procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari /produse 

/servicii .....................................................................................................................................                 

(denumirea contractului de achiziţie publică), 

noi ................................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă 

transmitem alăturat alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand urmatoarele: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

Data completării ................................ 

 

Cu stimă, 

Ofertant, 

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

                             

 

 

 

 

 

 

          

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul 2 

 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI 

___________________ 

(denumirea) 

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică „ Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare respectiv colectarea 

şi transportul deșeurilor din zona 2 – Eforie” 

 

 

Catre ___________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de concesionare a serviciului de   

colectare şi transport al deșeurilor, din zona 2, Eforie, jud. Constanţa , noi 

___________________ (denumirea emitentului), avand sediul inregistrat la _____________ 

(adresa emitentului), ne obligam fata de ADI DOBROGEA să onorăm necondiţionat orice 

solicitare de plată din partea autorităţii contractante, in limita a _____ din valoarea estimata a 

contractului, adica suma de ___________ RON (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisă 

şi fără ca aceasta să aibă obligatia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea 

sa autoritatea contractantă să specific că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 

existenţei uneia dintre situaţiile următoare: 
 

a)  Ofertantul ……………………… (denumirea/numele) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate 

a acesteia;  

 

b) Oferta fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate 

a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;  

 

c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa semneze contractul de achiziţie publica/acordul-

cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________. In cazul in care partile sunt 

de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele elemente 

ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obţine acordul nostru prealabil, 

in caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. Legea aplicabilă 

prezentei garanţii de participare este legea română.  

Competente să soluţioneze orice disputa izvorâtă în legătura cu prezenta garanţie de 

participare sunt instantele judecătoreşti române. 

 

Data completarii ............................ 

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul 

__________(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de 

participare) 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

Formularul 3  

 

Declaratie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă 

Către ADI DOBROGEA 

 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..............................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 

..........................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 

organizată de  ADI DOBROGEA, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din 

data de ................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi 

complete din toate punctele de vedere. 

 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele: 

 

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile 

în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 

juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în 

cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 

participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 

concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu 

la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin 

natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 

consemnate în prezenta declaraţe sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 

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

Numele şi prenumele semnatarului ...................................................... 
Data completării:……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul  4  

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 

Subsemnatul(a)................................................………… (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant /candidat /ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator 

la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect concesionarea 

serviciului de colectare şi transportul al deșeurilor din zona 2 – Eforie, la data de .............. 

(zi/lună/an), organizată de ADI Dobrogea, declar pe proprie răspundere că: 

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de 

conducere sau de supervizare  

              si/sau  

- nu am  actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana 

la gradul al patrulea inclusiv  

sau 

- nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 

lit. a) din OUG 34/2006,  

cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul ADI DOBROGEA si cu membrii comisiei 

de evaluare a ofertelor, despre care am luat la cunostinta din Documentatia de atribuire si 

anume:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………... 

Membrii comisiei de evaluare: 
-                        preşedinte 

-     membru 

-    membru 

-    membru 

-     membru 

-     membru 

-    secretar 

Membrii de rezerva : 
-     preşedinte   

-     membru 

-     membru 

-     membru 

-     secretar  

Consilierii alesi pentru Consiliul Judeţean Constanţa sunt : 

 

 

Data completării : 

.      



                                                                                                                                           

 

 

 

Operator economic, 

. 

     (semnatura autorizata)    

 

 

          

Formularul 5  

 

CANDIDATUL / OFERTANTUL 

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

(denumirea / numele) 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 
 

1. Denumirea / numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central, inclusiv codul postal 

4. Telefon: Fax: 

Telex: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare .............................................................. 

(numărul, data şi locul de înmatriculare / înregistrare) 

6. Cont …………………………….deschis la Tezoreria……………………………. 

     si cont ……………………………deschis la banca……………………………..  

7. Obiectul de activitate, pe domenii : ……………………………………………… 

………………………… ( in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

8. Birourile  filialelor / sucursalelor locale, daca este cazul …………………………. 

…………….. (adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de inmatriculare / 

inregistrare ) 

9. Principala piaţă a afacerilor:  

 

10. Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani: 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri globala anuală la 31 

decembrie 

(lei) 

Cifra de afaceri globala anuală la 

31 decembrie 

(echivalent euro) 

2012           

2013     

2014     

Media anuală:     

 

 

Data completării: 

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătura autorizată) 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

    Formularul 6   

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

Subsemnatul…………, reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea/numele şi 

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 

din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 

 

Data completării......................  

 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

   Formularul 7 

 

 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 

 

Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în 

calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de  pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect concesionarea serviciului de colectare şi transport al 

deșeurilor din zona 2 – Eforie, jud. Constanţa , la data de.................................(zi/lună/an), 

organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, declar pe propria răspundere că: 

a). nu am intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;  

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit;  

c). in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corespunzator  obligatiile contractuale, in asa fel 

incat nu am produs prejudicii beneficiarilor acestora.  

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională. 

e). nu prezint informaţii false si prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate mai sus sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării…………………… 

 

Operator economic 

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



                                                                                                                                           

 

 

 

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       Formularul  8  

 

            

 

 

DECLARATIE 

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 

 

    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului 

economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, avand ca obiect 

concesionarea serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din zona 2 Eforie, jud. 

Constanţa, şi la data de ....... (zi/luna/an), organizata de Consiliul Judeţean Constanţa, particip 

si depun oferta: 

    [ ] in nume propriu; 

    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; 

    [ ] ca subcontractant al .........................................; 

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

    2. Subsemnatul declar ca: 

    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 

    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in 

anexa. 

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 

modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 

contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe 

parcursul derularii contractului de achizitie publica. 

 

    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu 

si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 

confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii 

suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea 

si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu 

activitatea noastra. 

 

Data completării…………………. 

 

Operator economic, 

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

(semnatura autorizata) 

 

 

Formularul 9 

 

 

 

Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii  similare în ultimii 3 ani 
 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 

sunt reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 

ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

Lista principalelor prestări de servicii  similare în ultimii 3 ani  

N
r.

 c
r
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.....                  

                   

*calitatea în care ofertantul a participat la realizarea contractului menţionat (contractant unic, 

conducător de asociaţie, asociat, subcontractant) 

** se precizează data semnării şi data finalizării contractului 

 

Data competării………………. 

 

Operator economic 

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

(semnătura autorizată) 

 

 

Anexă la formularul 9  

 

 

Fişă experientă similară 
(
*

)
 

 

 

1. Denumirea si obiectul contractului: 

    Numărul şi data contractului:  

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 

    Adresa beneficiarului/clientului: 

    Tara: 

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului: 

    (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 contractant unic  

 contractant asociat 

 subcontractant 

4. Valoarea contractului exprimata in lei            

a) iniţială (la data semnării contractului, 

fără TVA): 

b) finală (la data finalizării contractului, 

fără TVA): 

Valoarea contractului exprimată în moneda în 

care s-a încheiat contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului, fără 

TVA): 

b) finală (la data finalizării contractului, fără 

TVA): 

a) a) 

b) b)… 

5. Natura serviciilor prestate, în baza contractului menţionat, precum şi alte aspecte relevante 

prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară: 

 

Data completării _____________________ 

 

 

 

Ofertant, 

__________________________ 

(semnătură autoruzată) 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
(
*

) 
Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte 

  

 

 

 

 

    Formularul 10  

  

 

Declaraţie referitoare la personal / organism tehnic de specialitate in special pentru 

asigurarea calităţii, de care dispune ofertantul 

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________, 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecteîin fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificarii datelor din prezenta declaraţie. 

 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 

Consiliul Judeţean Constanţa cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

 

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________________. 

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

LISTA CU SPECIALISTII  PROPUŞI 
 

Numele şi prenumele 
Poziţia 

propusă 

Studii de 

specialitate 

Pregatirea profesională 

Experienţă/ calificări 

1.    

2.    

3.    



                                                                                                                                           

 

 

 

….    

 

 

 

Data completării 

Ofertant, 

__________________________ 

(semnătură autoruzată) 

 

 

 

 

 

       Anexa 1 la formularul nr. 10  
Ofertant 

____________________ 

(semnătură autorizată) 

Curriculum vitae pentru expertii principali 

Rolul propus în cadrul Contractului de prestare servicii: 

1. Nume: 

2. Prenume: 

3. Data de naştere: 

4. Naţionalitatea: 

5. Stare civilă: 

6. Nivelul educaţional: 

Instituţia 

(de la Data – la Data)  

Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare: 

  

  

7. Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - începător) 

Limba Citit Vorbit Scris 

    

    

    

    

8. Membrii ai unor corpuri profesionale: 

9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.) 

10. Poziţia profesională în acest moment:  

11. Vechimea în cadrul operatorului economic:  

12. Calificări relevante pentru contractul de servicii: 

13. Experienţa specifică: 

 

De la data –  

Până la data 
Locaţia 

Operatorul 

economic 

Denumirea 

contractului 

Pozitia in 

cadrul 

contractului 

Descrierea 

sarcinilor in 

cadrul 

contractului 

 

 

     

 

 

     

 

 

     



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

     

 

14. Experienţa profesională generala 

 

 

 

 

 

 

15. Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţii)  

 

Numele si prenumele__________________ 

Semnatura__________________________ 

Data ______________________________ 

 

 

Anexa 2 la formularul nr. 10  

 

DECLARAŢIE PRIVIND DISPONIBILITATEA 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a) __________________ (numele şi prenumele), posesor al actului de 

identitate __________________ (tipul actului) seria ______ nr. __________________, emis 

de __________________ (emitent) la data de __________________, cod numeric personal 

____________________________, având contract de muncă pe perioadă 

determinată/nedeterminată/contract de prestări de servicii (se completează cu varianta reală) 

cu __________________ (denumirea/numele organizaţiei), mă angajez să particip la 

executarea contractului de achizitie publică: _____________________________________, 

în cazul în care acest contract va fi prestat de către __________________ (denumirea/numele 

ofertantului). 

De asemenea, în cazul în care oferta operatorului economic va fi desemnată 

câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să particip la executarea Contractului de 

prestare servicii: „________________________________”, pe poziţia pentru care CV-

ul/atestatul meu a fost inclus în ofertă. 

 

Numele si prenumele__________________ 

Semnatura__________________________ 

Data _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţara De la data – Până la data 

  

  

  



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul 11  

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA / PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI  ŞI SPECIALIZAREA  ACESTORA 
 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 

sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi 

ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

 

         

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

subcontractant/adresă

/specializare 

Partea /părţile din contract ce 

urmează a fi subcontractate 

şi valoarea aproximativă  

Acord subcontractor cu 

specimen de semnătură 

1    

2    

3    

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Data Semnăturii:……………….. 

 

Operator economic 

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

(semnătura autorizată) 

 

 

 

Formularul 12  

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din OUG nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr. 337/2006. 

    

1. Părţile acordului : 

_________________________________________ (denumire operator economic, sediu, 

telefon), reprezentată prin ___________________________,   în calitate de 

________________ 

     şi 

 _________________________________________ (denumire operator economic, sediu, 

telefon), reprezentată prin ___________________________,   în calitate de 

________________. 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de 

____________________________ (denumirea autorităţii contractante), pentru încheierea 

contractului pentru executarea de _________________________________; 

 b) derularea în comun a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică în cazul desemnării 

ofertei comune ca fiind câştigătoare.  

2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea 

contractului/acordului-cadru de achiziţie publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 

asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

3. Durata asocierii 



                                                                                                                                           

 

 

 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a 

contractului/acordului-cadru în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii 

de achiziţie. 

  4. Condiţiile de administrare şi conducere a Asocierii: 

4.1 Se împuterniceşte S.C. ___________________________, având calitatea de lider al 

Asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi 

pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte S.C. _________________________, având calitatea de Lider al 

Asocierii pentru semnarea acordului-cadru de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea 

constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a 

procedurii de achiziţie. 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din 

acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

d) nici un asociat nu are dreptul de a parasi asocierea înainte de terminarea contractului 

 

6. Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 

transmisă la adresa/adresele __________________________, prevăzute la art. _____. 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

7. Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare 

vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ____ exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte, astăzi ______________ (data semnării lui).  

 

Liderul Asocierii: 

 

______________________ 

 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul 12.1 

 

MODEL  ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

La contractul de achiziţie publică nr……/…….. încheiat între ________________ privind 

prestarea _____________ (denumire autoritate contractantă)                    

la “_______________________________________________________________”.(denumire 

contract) 

 

                                                  1. Părti contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în 

_______________________________,  (adresa,tel.,fax)                                                                                                                                                             

reprezentată prin __________________ Director General şi______________ Director 

Economic, denumită în cele ce urmeaza contractant general 

şi 

S.C. _______________ cu sediul în __________________________, reprezentată 

prin_______________   (adresa,tel.,fax)                                                                                                                                     

Director General şi ____________________ Director Economic, denumită în cele ce urmează 

subcontractant. 

                                                      

2. Obiectul contractului: 

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 

                                                                                                                    (servicii) 

- _____________________ 

- _____________________. 

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 

                                 (servicii) 

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

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

a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ prestata în 

perioada respectivă.                                                                                                                

- plata ___________________________ se va face în limita asigurării finanţării        de  către                                         

beneficiarul     __________________________ 

                       (denumire autoritate contractantă) 

Art.4. Durata de prestarea ___________________________ este în conformitate cu contractul, 

eşalonată                                              (serviciilor)      

conform graficului anexă la contract. 

Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării 

procesului verbal încheiat la terminarea ________________________. (serviciilor) 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu 

dispoziţiile legale. 

3. Alte dispoziţii: 



                                                                                                                                           

 

 

 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________(serviciilor)  

 şi neîncadrarea din vina  subcontractantului, în durata de prestare angajată de contractantul 

general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere 

din valoarea ____________________(serviciilor) nerealizată la termen. 

 Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti 

penalităti de _____ % pe zi întârziere la suma datorată. 

 

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi 

pe care contractantul le are faţă de investitor conform 

contractului_____________________________. 

                                                                                                          (denumire contract) 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este 

posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 

  

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

                       ____________________     

_________________________ 

                                  (contractant)                   (subcontractant)   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formularul nr. 13 

 

    Operator economic 

___________________ 

    (denumirea/numele) 

 
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 mentionată, să prestăm .................................... (denumirea serviciului) pentru  

suma totala de……………..lei (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 

ofertei), 

 

Ne angajam sa efectuam plata redeventei pe o perioada de 10 ani, in cuantum de  ………....lei 

/an, pe care o vom plati trimestrial concedentului.  

 

Fundamentarea tarifelor, este prezentata in anexele  la prezentul  formular de oferta. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 

anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 

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),  

 

L.S. 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

Anexa 1 la formularul 13 

Centralizator de tarife 

Denumire activitate 

 

 

UM 

Tarif ofertat fara TVA (lei) 

(cifre si litere) 

TVA (lei) 

(cifre si litere) 

Tarif /taxa populatie 

mediul urban 
lei/persoana/luna   

Tarif/taxa  populatie 

mediul rural 
lei/persoana/luna   

Taxa/tarif agenti 

economici (urban şi rural) 
Lei/tona   

 

 

 

 

 

 

Data competării……………… 

 

Operator economic 

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

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la formularul 13 

FIŞA  DE  FUNDAMENTARE  

pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare 

Se va completa in vederea fundamentarii tarifului de colectare transport  pentru fiecare din 

cele 3 tarife ofertate 

Specificaţie U/M Programat 

anual 

lei 

Tarif propus lei/UM 

1. Cheltuieli materiale, din care:    

Combustibil şi lubrifianţi    

Energie electrică tehnologică    

Piese de schimb, utilaje    

Materii prime şi materiale consumabile    

Echipament de lucru şi protecţia muncii    

Reparaţii    

Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport    

Redeventa    

Cheltuieli cu protecţia mediului    

Alte servicii executate de terţi    

Alte cheltuieli materiale    

2. Cheltuieli cu munca vie:    

-salarii    

-CAS    

- fond şomaj    

-CASS    

- fond accidente şi boli profesionale    

- cotă de contribuţii pentru concedii şi 

indemnizaţii 

   

- fond garantare creanţe salariale    

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de 

masă) 

   

3. Taxe licenţe    



                                                                                                                                           

 

 

 

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor    

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă    

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri 

şi urmărirea acestuia postinchidere 

   

7. Alte cheltuieli    

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)    

B. Cheltuieli financiare    

I. Cheltuieli totale (A+B)    

II. Profit    

III. Cotă de dezvoltare    

IV. Venituri obţinute din activitatea de 

salubrizare (I+II+III) 

   

V. Cantitate programată    

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV/V)  T= V /  Q  

VII. TVA    

VIII. Tarif, inclusiv TVA    

Conform ord. 109/2007/ANRSC 

 

Notă: Structura pe elemente de cheltuieli din fişa de fundamentare este orientativă şi va fi 

adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luandu-se in 

calcul numai acele cheltuieli aferente activităţii respective. 

Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de 

salubrizare, operatorul va prezenta „Memoriu tehnico-economic" justificativ. 

In cazul in care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi 

cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, roporţional 

cu ponderea acestui element in total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate in anexe separate. 

Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. 

Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta 

fişa de fundamentare a acestora. 

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse 

in tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, 

sporuri etc, pe categorii de personal, in concordanţă cu organigrama aprobată. 

 

 

 

Operator economic 

 _____________________ 

(denumirea/ numele) 

  



                                                                                                                                           

 

 

 

 
Formularul 14  

 

OPERATOR ECONOMIC         

………………………………………….. 

Nr. inregistrare ___________________   

 

 

Împuternicire 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), 

cu sediul în 

……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul 

Comerţului sub nr.…, CIF 

………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de 

………………………, 

împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în 

……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, 

CNP 

…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având 

funcţia de 

………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire 

….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în 

scopul atribuirii contractului. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 

participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 

desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice 

decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publica. 

 

Denumirea mandantului 

S.C. ……………………………… 

reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie) 

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite) (Semnătura autorizată şi stampila) 

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

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei 

împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 
            

           Formularul 15 

 

 

OPERATOR ECONOMIC......................……………………………………………….. 

 (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

SĂNATATE ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 

 

 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere 

că mă angajez să prestez lucrarile/serviciile, pe parcursul îndeplinirii 

contractului....................................., în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în Romania. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 

obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul 

pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________    (denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

Formularul 16 

Terţ susţinător financiar 

 

    (denumirea)                                         

     

ANGAJAMENT 
privind susţinerea financiară a ofertantului / grupului de operatori economici 

 

Către, ................................................................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului 

susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător 

financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 

dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 

toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor 

obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie 

publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 

au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 

dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 

suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea 

financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de 

achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 

înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 

asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de 

achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 

operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, 

renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau 

discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă 

de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de 

ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 

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

angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 

alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 

autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor 

obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

Data completării,     Terţ susţinător,    

    

(semnătură autorizată) 

                       



                                                                                                                                           

 

 

 

 

Anexa nr. 1/formular 16 

 

Terţ susţinător financiar 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND CIFRA DE AFACERI 

 

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume), în calitate de 

împuternicit al ................................................................ (denumirea terţului susţinător 

financiar), având sediul înregistrat la ........................................................ (adresa terţului 

susţinător financiar), tel.: ..............................., 

fax: ............................, 

e-mail: ......................................................, 

Cod fiscal ............................., 

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, 

data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu 

prevederile din statutul propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după 

caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice 

pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 

datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 

 

Anul Cifra de afaceri  anuală (la 31 

dec.) 
lei 

Cifra de afaceri  anuală (la 31 

dec.) 
echivalent euro 

1..............   

2.............   

3..............   

Media anuală :   
 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ADI Dobrogea cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 

Operator economic, 
.................................. 
Nume și prenume 
(semnătură autorizată) 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

    Formularul 17 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 

            .......................... 
              (denumirea)                                          

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică şi profesională 

a ofertantului / candidatului/grupului de operatori economici 
Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului 

de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având 

sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne 

obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. 

(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi 

profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate 

de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a 

fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 

excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 

dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) 

resursele tehnice şi / sau profesionale de .................................................................necesare 

pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru 

neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire 

ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie 

publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori 

economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, 

renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau 

discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem 

să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât 

faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de 

ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu 

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

angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 

nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 

alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul 

autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor 

obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională 

acordată .............................................................. (denumirea 

ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

Data completării,         Terţ susţinător, 

        (semnătură autorizată) 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

Anexa nr. 1/formular 17  

terţ susţinător tehnic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ 

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de 

împuternicit al ................................................................ (denumirea terţului susţinător 

tehnic), având sediul înregistrat la .............................................................. (adresa terţului 

susţinător tehnic), tel.: ..............................., 

fax: ............................, 

e-mail: ......................................................, 

Cod fiscal ............................., 

Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, 

data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu 

prevederile din statutul propriu) 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după 

caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice 

pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare) 

2._____________________________________________________ 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 

datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 

contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ADI Dobrogea  cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

Operator economic, 
.................................. 
Nume și prenume 
(semnătură autorizată) 

 

 

Nr

. 

crt

. 

Obiect 

contract 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţ total 

contract 

Procent 

îndeplinit 

de furnizor 

(%) 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        



                                                                                                                                           

 

 

 

 

 Formularul 18 

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în unele situaţii prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 

 

 

Subsemnatul (a) .............................................(denumirea, numele operatorului economic), în 

calitate de tert sustinator pentru ofertantul…………….(denumirea, numele ofertantului) la 

procedura de ………………(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect ................................................... delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare respectiv colectarea şi transportul deșeurilor din zona 1 – 

Constanța, jud. Constanţa, la data de.................................(zi/lună/an), organizată 

de ................................................ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere că: 

a). nu am intrat in faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;  

c
1
). in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corespunzator  obligatiile contractuale, in asa fel 

incat nu am produs prejudicii beneficiarilor acestora.  

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate mai sus sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Operator economic 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

Formularul 19 

DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
 

I. Date de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii 

Adresa sediului social 

Cod unic de înregistrare 

Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director 

general sau echivalent) 

II. Tipul întreprinderii 

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 

situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără 

anexa nr. 2. 

|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 

efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 

|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 

efectuate conform anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii
1
 

Exerciţiul financiar de referinţă
2
 

Numărul mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri anuală 

netă 

(mii lei/mii euro) 

Active totale 

(mii lei/mii euro) 

      

      

|_| Nu 

|_| Da (în acest caz se va completa şi 

se va ataşa o declaraţie referitoare la 

exerciţiul financiar anterior) 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, atele financiare au înregistrat 

modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-

întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 

Semnătura ........................ (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte 

întreprinderea) 

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 

realitatea. 

 

Data întocmirii .......................... 

Semnătura ................................ 

_____
 

1
 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004 

 

2
 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele 

totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale 

aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la 

numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi 

se declară pe propria răspundere. 



                                                                                                                                           

 

 

 

Formularul   20 

Operator Economic                                                                                                       

________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 

DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA 

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 

(conform art.62 din Caiet Sarcini) sunt reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

         

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


