
 
 
 

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

 

pentru contractul  

 

„DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE COLECTARE, TRANSPORT 

SI TRANSFER A DEȘEURILOR MUNCIPALE ÎN ZONELE: 3 – Drăgăneşti, 4 – Urlaţi şi 5 – 

Vălenii de Munte ” 

 

FORMULARE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

• Formular 1 - Scrisoare de înaintare 

• Formular 2 -  Împuternicire 

• Formular 3 - Instrument de garantare(scrisoare de garanţie) pentru participare cu ofertă la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică 

• Formular 4: Declaraţie privind lista asociaţilor şi a subcontractanţilor şi partea/părţile din contract 
care sunt îndeplinite de aceştia 

• Formular 5 – Model acord de asociere 

• Formular 6- Model acord subcontractare 

• Formular 7 - Declaratie privind privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 79 din Legea nr. 
100/2016 

• Formular 8 – Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 100/2016 

• Formular 9 -  Declaratie privind calitatea de participant la procedura  

• Formular 10 -  Declaratie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din 
Legea nr. 100/2016 

• Formular 11 - Declaraţie privind cifra de afaceri globală 

• Formular 12 - Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani 

• Formular 13- Fisa experienta similară 

• Formular 14 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de 

• conducere, din ultimii 3 ani 
• Formular 15 – Lista personalului cheie solicitat 
• Formular 16 – CV 
• Formular 17 – Declaratie de disponibilitate 
• Formular 18A - Declaratie terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 

• Formular 18B - Declaraţie terţ susţinător experienţă similar 

• Formular 18C – Declaratie terţ susţinător economic şi financiar 

• Formular 18D – Angajament terţ susţinător financiar 

• Formular 19A - Formular de ofertă 

• Formular 19B - Fişele de fundamentare a tarifelor 

• Formular 20 - Sanatate si protectia muncii 

• Formular 21 – Instrument de garantare (scrisoare de garantie) de bună execuţie a contractului 

• Formular 22 – Confirmarea însuşirii conditiilor contractuale 

• Formular 23 - TABEL CENTRALIZATOR cu mijloacele de transport / autospecialele disponibile 
angajate prin ofertă pentru colectarea şi transportul deşeurilor 

• Formular 24 - Declaratie pt echipamentele tehnice necesare realizarii contractului 



Formular nr. 1 
Operator  economic 
............................... 
(denumirea/numele) 

 
Scrisoare de înaintare a ofertei 

 
Către .......................................................................................... 
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), 

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................... 
…………………………………….(denumirea contractului de achiziţie publică), noi 
.................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 
1. Documentul ..............................................…..… privind garantia pentru participare, în cuantumul si în forma 
stabilite de dumneavoastră prin documentatia de atribuire 
2.  Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de ....... copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
 
2. 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 ................................  

Cu stimă, 
Operator economic, 

.............................................. 
(semnătura autorizata şi stampila) 

 



Formular nr. 2 
Operator  economic 
............................... 
(denumirea/numele) 

 
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: 
□ Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 
procedură; 
□ Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau 
în urma desfăşurării procedurii. 
□ Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 
□ 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) 
..............................................       ........................................  
                                                           
 
Data completării ................................  
 

 

Note: 

-  Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul/documentul de identitate al persoanei împuternicite. 
- Se vor completa optiunea/optiunile corespunzatoare 



Formular nr. 3 
 
 
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI   
(denumirea) 
 

INSTRUMENT DE GARANTARE (SCRISOARE DE GARANŢIE) 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
 
Către  
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................(denumirea contractului de achiziţie 
publică), noi ...................(denumirea emitentului), având sediul înregistrat la ....................(adresa 
emitentului), ne obligăm in mod irevocabil faţă de .................(denumirea autorităţii contractante) să plătim 
suma de .....................(în litere şi în cifre), neconditionat, la prima sa cerere scrisă, pe baza declaratiei acesteia 
cu privire la culpa ofertantului şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, indicand 
suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
 
a) ofertantul (numele complet al ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (numele complet al ofertantului) nu a constituit 
garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
c) oferta    sa    fiind    stabilită    câştigătoare,    ofertantul  (numele complet al ofertantului) a refuzat să 
semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 
zile de la semnarea contractului; 
 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________ 
 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa 
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se 
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.  
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt 
instantele judecătoreşti romane.  
 
Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________  
(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 
 

 

 

 
   

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 4 
 

 
Operator economic 

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

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIAŢILOR ŞI A SUBCONTRACTANŢILOR şi 
PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................. (denumirea/ numele şi sediul/ 
adresa 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 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 
autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 
 

Data completării: ………………. 
 
 

 Operator economic, 
................................. 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 



Nume entitate legală 
(asociat sau 

subcontractor) 

Activităţi pe care le va executa 
în cadrul contractului 

Valoarea 
aproximativă 

% din valoarea 
contractului 

Adresa sediului social 

Acord 
asociat/subcontractor 

cu specimen de 
semnătură 

Asociatul principal 

      

Asociat 2 

      

Asociat …. 

      

Subcontractant 1 

      

Subcontractant …... 

      



 

 

 

Formular nr. 5 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

 
Conform ____________________________________________________________. 
                            (încadrarea legala) 
Noi, părţi semnatare: S.C. _______________________ 
    S.C. ________________________ 
 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achiziţie publica  “ ___________ 
__________________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activităţi contractuale ce se vor realiza in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: 
- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeşte  
instrucţiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 
- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a 
sarcinilor convenite de comun acord. 
Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 
- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului  
de asociere; 
- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de  
participare a fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei. 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare asociat 
pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Liderul asociaţiei: 
S.C. ______________________ 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
Data completării:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      __________________ 
 
ASOCIAT, 
___________________ 
Data completării ..................... 



 

 

 

Formular nr. 6 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

1. Părti contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în 
_______________________________(adresa,tel.,fax), reprezentată prin __________________ 
Director General, denumită în cele ce urmeaza contractant general 

şi 

S.C. _______________ cu sediul în __________________________(adresa,tel.,fax), reprezentată 
prin ____________________ Director General şi ____________________ Director Economic, 
denumită în cele ce urmează subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului: 

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

- _____________________ 
- _____________________. 

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

Art.3. Durata contractului  ___________________________ este în conformitate cu contractul, 
conform graficului anexă la contract. 

3. Alte dispoziţii: 

Art.4. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are faţă de investitor conform contractului 
________________________________________________. 

Art.5. 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)   

 
 
 
 



 

 

 

 
 

Formular nr. 7 
Operator economic     
 ................................  
(denumirea/numele) 

 
D E C L A R A Ţ I E 

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 79 din Legea nr. 100/2016 
 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 79 din Legea nr. 100/2016, respectiv 
ca nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracțiuni:  

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art.10—13 din Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și 
completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat; 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185 
din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea 
spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale 
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale 
a statului în care respectivul operator economica fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.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. 

Înţeleg ca 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, 
_________________ 



 

 

 

(semnătura autorizată) 
 

        Formular nr. 8 
Operator economic     
 ................................  
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 100/2016 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la 
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ………………………… de către 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  

a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 38 din Legea nr. 100/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activității;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

contract de concesiune, al unui contract anterior incheiat cu o entitate contractanta, nu au existat încălcări 
care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni 
comparabile; 

g) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative 
solicitate; 

h) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de concesiune către operatorul economic pe care-l reprezint.  

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. 

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

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie) 

 
 
 
 



 

 

 

 
Formular nr. 9 

Operator economic     
 ................................  
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
 
Subsemnatul(a) …..................... (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …................... 
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că, la procedura „licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică, având ca obiect ………………………….. organizată de …………………., particip şi 
depun oferta 
□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de………………………… < numele liderului >. 
□ ca subcontractant 
       (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 
2. Confirm  faptul ca nu depun  ofertă pentru acelasi contract in nici o alta formă.  
 
3. Subsemnatul, declar că:  
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici 
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint ca anexă la 
prezenta declaraţie  (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 
4. (Aplicabil doar pentru ofertanţii asociaţi) Conducătorul (Liderul) asocierii pentru prezentul 
contract este ................................................... 
Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia 
contractului, că membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele 
si pe seama fiecarui membru, că executia contractului, inclusiv plăţile, constituie responsabilitatea 
membrului conducator si ca toti membrii asocierii in participatiune/consortiului se obliga sa ramână 
in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei contactului. 
 
5. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Capitolului III - Secţiunea a 4-a - Reguli de evitare a 
conflictului de interese din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, si adăugam, in mod special, 
ca nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi ofertanţi sau 
alte părţi implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei. 
 
6. Subsemnatul, declar că voi informa imediat entitatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică. 
 
7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că entitatea 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. 
 
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractante ………… cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
     
    Data completării …..................(ziua, luna anul). 
 
Operator economic, 
…............. …………………(numele operatorului economic) 
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
 



 

 

 

Formularul nr. 10 
Operator economic     
 ................................  
(denumirea/numele) 

 
DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 100/2016 
 
 

 Subsemnatul (ofertant individual/ofertant asociat/candidat/subcontractant/tert sustinator), 
…………… reprezentant împuternicit al ………………..(datele operatorului economic), declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, 
următoarele:  
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare  
persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante implicati în procedura de 
atribuire;  
- nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității 
contractante implicati în procedura de atribuire; 
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care 
sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane 
cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante implicati în procedura de atribuire (se aplica doar 
pentru ofertant/candidat) 
 
Notă: prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor 
acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 
10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
 
Pentru completarea declaratiei : 
Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante: conducătorul autorității 
contractante, membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura 
de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența 
conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire: 

 
 

Data completării .................. 

                                                                                                        ___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Formularul nr. 11 
Operator economic     
 ................................  
(denumirea/numele) 

 
Declaraţie privind cifra de afaceri globală 

 
Cifra de afaceri globală pentru ultimii 3 ani 

(cifra de afaceri la 31 decembrie) 
 

Anul 
Valoare 
Moneda 

Curs de schimb  Echivalent LEI 
 

2014    

2015    

2016    

Media anuală a cifrei de afaceri  

 
Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a fiecărui membru 
al asocierii pentru fiecare an financiar încheiat. Valorile vor fi prezentate în lei la cursul mediu de referinta 
pentru fiecare an aferent perioadei  solicitate,  publicat de Banca Nationala a României. 
 

Numele ofertantului  
Semnătura persoanei autorizate  
Data  

 



 

 

 

Formular nr. 12 
 

      
Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
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 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexa la Formular nr. 12 
 
 
 
 

                                         Operator economic,     
...................... 

(semnatură autorizată) 
 
*) 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 perioada in care au fost prestate serviciile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
CPV 

 
Denumirea/num

ele 
beneficiarului/ 

clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului
*)  

 
Preţul total al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit de 
prestator (%) 

 
Perioada 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 
 
1 
 

       

 
2 
 

       

 
..... 

 

       

 
 
 

       



 

 

 

Formular nr. 13 
 
OFERTANTUL ............................................... 
                           (denumirea/numele) 
 
 
 

FISA EXPERIENTA SIMILARĂ*) 
 
 
1. Denumirea si obiectul contractului: 

Numărul si data contractului: 
 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 

Adresa beneficiarului/clientului: 
Tara: 

 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează optiunea corespunzătoare) 
 
[] contractant unic  
 
[]contractant conducător (lider de asociatie) 
 
[] contractant asociat 
 
[] subcontractant 
 
4. Valoarea contractului exprimata în moneda exprimata în care s-a incheiat contractul echivalent lei .... .... 
 
Natura si cantitatea de servicii prestate în baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul îsi sustine experienta similară. 
 
Data completării :[ZZ.LL.AAAA] 
 
 
 
 

Candidat/ofertant, 
..................... 

(semnătura autorizată) 
 
        
 
----------------- 
*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate prin prezentarea documentelor 
solicitate in documentatia de atribuire 



 

 

 

Formular nr. 14 
 

 

OFERTANTUL ............................................... 
                           (denumirea/numele) 
 

 

 

DECLARAŢIE 
privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere, 

in ultimii 3 ani 
 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al__________________________________, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos 
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 legatura cu activitatea noastră.  
 
 
 

Indicator Anul 1  Anul 2  Anul 3  
Personal angajat     
Din care personal de 
conducere  

   

 
 
 

 
 
 

Data  
 
 
 
 

Operator economic, 
........................  

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 



 

 

 

Formular nr. 15 

PERSONAL CHEIE 

 

 Funcţie/Nume Naţionalitate Vârsta Studii Experienţa în ani 
(în servicii 
similare/ 
în funcţii 
similare) 

Contracte majore 
derulate anterior 

(Contract/Valoare) 

    /  

    /  

      

 

 

 

Data: ..................... 

 

Semnătura:  .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)  

 
  



 

 

 

Formular nr. 16 

 
Curriculum vitae pentru expertii principali 

 

Rolul propus în cadrul Proiectului: 

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 profesioanle: 

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

10. Poziţia profesională în acest moment:  

11. Vechimea în cadrul operatorului economic:  

12. Calificări relevante pentru proiect: 

13. Experienţa profesională generală (corelare cu cerinţa din Anexa 1 la Caietul de Sarcini): 

 

Nr. 
crt. 

De la Data – până la Data Angajator Poziţie/funcţie Atribuţii 



 

 

 

     

     

 

14. Experienţa profesională specifică(corelare cu cerinţa din Anexa 1 la Caietul de Sarcini): 

 

Nr. 
crt. 

De la 
Data – 
până la 
Data 

Denumirea 
Contractului şi 
locaţia acestuia 

Beneficiarul 
Contractului/Auto
ritatea 
Contractatntă 

Poziţia/calita
tea ocupată 
în cadrul 
Contractului 

Descrierea 
activităţii/des
crierea 
prestaţiei 
facută de 
expert 

      

      

      

 

Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţii)  

 

“Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul în declaratii prevazute în 
Codul Penal, ca datele sunt corecte si corespund realitatii”. 

 

Numele si prenumele………………………. 

Semnatura…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formular 17 

 

DECLARAŢIE PRIVIND DISPONIBILITATEA SI PARTICIPAREA 

 
 
 
 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/ angajament de colaborare/angajare (se 
completează cu varianta reală) cu .…………………......... (denumirea/numele ofertantului participant la 
aceasta achizitie publica), 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 servicii: 
„________________________________”, pe poziţia pentru care CV-ul meu a fost inclus în ofertă. 
 
 
 
 
 
 
……………………….(numele persoanei) 
………………………..(semnătura) 
 
Data: ........................................................... 
 

 



 

 

 

Formular nr. 18A 
 
Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale 
.......................... 
(denumirea) 

Angajament Ferm 
privind susţinerea tehnica şi profesională 

a ofertantului_____________________ 
Către, ……………………………… 
Adresa: ………………………. 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului  ....................................… (se va completa cu denumirea 
obiectivului), 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, 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) 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), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care 
................ (denumire operatorul) 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), 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, 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). 

 
Data ................................          Terţ susţinător,………………………….                                         

              (semnătura autorizata şi stampila) 
 
 



 

 

 

Formular nr.  18B 
 

Terţ susţinător experienţă similară 
.......................... 
(denumirea) 

Declaraţie 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terţului susţinător), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul anexat privind experienţa similară, …………..pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
............................(denumirea contractului) sunt reale. 
 

LISTA - PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

Nr. crt. 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
CPV 

 
Denumirea/numele 

beneficiarului/ 
clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţul total 

al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioada 

**) 

 1 2 3 4 5 6 8 
        

 
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. 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 
profesională oferită ...................................................................................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

Data completării,      Terţ susţinător, 
………………..      ………………. 

(semnătură autorizată) 
 

*) 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 perioada in care au fost prestate serviciile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Formular nr.  18C 
Terţ susţinător economic şi financiar 
.......................... 
(denumirea) 
 

Declaraţie 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................. (denumirea terţului susţinător 

economic şi financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 
că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele economico-financiare de care dispun şi care urmează a 
fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
___________________ sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile 
care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect 
_________________________________.  

LISTA 

privind resursele economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru 
îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

Nr.  

crt. 

Denumire  Valoare Forma de constituire 

    

    

    

    

 

 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră economico-
financiară oferită .............................................. ................................................... 

(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 

 

Data completării:.....................................       

Terţ susţinător, 

………………. 

(semnătură autorizată) 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

Formular nr.  18D 
 

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR 

 

Terţ susţinător financiar 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către,  

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului 
___________________________________________, 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/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/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/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.76 din Legea 
nr. 100/2016, 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/grupului de operatori economici). 

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

Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 



 

 

 

Formular nr.  19A 
OFERTANTUL 
.................................................... 
(denumirea/numele ofertantului) 

 
 

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 prestam in cadrul 
„Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor 
municipale in zona …………”  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) 

Tarifele anuale (lei + TVA) ofertate sunt: 

Tarif ofertat fără TVA   

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Media 
aritmetica 
pentru 
fiecare 
tarif pe cei 
8 ani 

Utilizatori casnici 
urban 
(lei/locuitor/an) 

         

Utilizatori casnici 
rural 
(lei/locuitor/an) 

         

Utilizatori non-
casnici 
(lei/tona/an) 

         

 

Declar ca tariful perceput acopera toate cheltuielile generate de functionarea sistemului (colectare, transport, 
transfer, redeventa, inclusiv tratarea si depozitarea si profitul). 

Ne angajam sa efectuam plata redeventei pe o perioada de 8 ani, in cuantum de   

2017 – 387.452,43 lei/an,  
2018 – 1.275.491,86 lei/an,   
2019 – 1.284.380,06 lei/an,  
2020 – 1.293.369,12 lei/an,  
2021 – 1.270.048,74 lei/an,  
2022 – 1.246.376,04 lei/an,  
2023 – 1.222.343,00 lei/an 
2024 – 1.197.941,32 lei/an 

 



 

 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în graficul de 
timp anexat. 
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 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 



 

 

 

Formular nr.  19B                                
 

 
Ofertantul va prezenta Fişele de fundamentare a tarifelor confrom modelelor de mai jos. 
 
La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea acestuia 
cu activităţile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică.  
 
Tarifele ofertate trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităţilor a căror 
desfăşurare este necesară pentru prestarea serviciilor.  
 
In Fişele de fundamentare a tarifelor trebuie să se regăsească activităţile prezentate în propunerea tehnică; 
în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă.  
 
Ofertantul va avea în vedere elementele de cost prezentate în modelul de mai jos, fără a se limita însă la 
acestea. Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul activităţii anuale. Tarifele vor fi exprimate 
în lei/persoana/ an pentru persoane fizice din mediul urban/rural si lei/ tona/an pentru agentii economici 

si institutiile publice.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIȘĂ FUNDAMENTARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DESEURI 
MENAJERE SI SIMILARE pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de 
salubrizare 

Se va completa in vederea fundamentarii tarifului de colectare, transport si transfer pentru fiecare din 
tarifele ofertate (persoane fizice mediu urban/ rural, agenti economici/ institutii publice)  

Nr. 
crt. 

Specificatie 
Costuri totale 
anuale (lei/an) 

1 Costuri materiale, din care:   

1.1 Carburanți și lubrifianți   

1.2 Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)   

1.3 
Întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spatiului de stocare temporară 
(ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil) 

  

1.4 Intretinerea utilajelor si autovehiculelor   

1.5 Materii prime și materiale consumabile   

1.6 Echipament de lucru și protecția muncii   

1.7 Reparații   

1.8 Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport   

1.9 Redeventa …………….** 

1.10 Cheltuieli cu protecția mediului   

1.11 Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)   

1.12 Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)   

2 Costuri cu munca vie   

2.1 Salarii   

2.2 CAS   

2.3 Fond somaj   

2.4 CASS   

2.5 Fond accidente și boli profesionale   

2.6 Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații   

2.7 Fond de garantare creanțe salariale   

2.8 Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)   

2.9 Instruirea personalului   

3 Taxe, licente, acreditări/certificări și autorizări   

4 Costuri cu închirierea utilajelor   

5 
Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor 
periculoase menajere, cu exceptia celor cu regim special si a 
deseurilor voluminoase 

  

6 Cheltuieli cu depozitarea deseurilor*   
 
 



 

 

 

7 Costuri cu asigurarea riscului profesional   

8 Alte costuri   

A COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+….+8)   

B COSTURI FINANCIARE   

I COSTURI TOTALE (A+B)   

II PROFIT   

III COTA DE DEZVOLTARE  0 

IV VENITURI OBȚINUTE (I+II+III)   

V CANTITATE TOTALA DE DESEURI  (conform Anexe CS) …………. 

VI TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V   

VII TVA   

VIII TARIF, INCLUSIV TVA   

 

* Tarife percepute la depozitare care se vor lua in calcul in fisele de fundamentare: 

Depozitul Boldesti - Scaeni 

Menajere si similare - 69.58 lei/tona+tva 

Inerte - 50.38 lei/tona+tva 

Depozitul Valenii de Munte 

Menajrere si similare 64.49 lei/ tona+tva 

Inerte 34,46 lei/ tona +tva  
 
La calculul tarifului şi a valorii contractului se va tine seama de aplicarea, incepand cu anul 2017 a taxei 
de depozitare de 80 lei/tona, respectiv din 2018 cu 120 lei/tona. 
 

** Nivelul redeventei se va lua in calcul ca valoare fixa, respectiv: 
2017 – 387.452,43 lei/an,  
2018 – 1.275.491,86 lei/an,   
2019 – 1.284.380,06 lei/an,  
2020 – 1.293.369,12 lei/an,  
2021 – 1.270.048,74 lei/an,  
2022 – 1.246.376,04 lei/an,  
2023 – 1.222.343,00 lei/an 
2024 – 1.197.941,32 lei/an 

 

Cantitatile de deseuri sunt estimate la momentul elaborarii Analizei Cost Beneficiu si pot prezenta 
variatii 
 
 



 

 

 

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. 

 
Nota: Tarifele maxime admise sunt cele stabilite in Planul tarifar anexa la Contractul de finantare 



 

 

 

Formular nr.  20 

 
OFERTANTUL 
...............................................       

 
 (denumirea/numele) 
 

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII 
 
 
Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al 
……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez 
serviciile pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile 
de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in România. 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii. 
 
 
 
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampliă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________ 

(denumire/nume operator economic) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

        
Formularul nr. 21 

 
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI   
(denumirea) 
 
 

    INSTRUMENT DE GARANTARE (SCRISOARE DE GARANTIE) DE BUNA EXECUTIE 
 
Catre ___________________________________________ 

                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________, 

                                                                                                (denumirea contractului) 
incheiat intre __________________ (denumirea executantului), in calitate de contractant, si 
__________________(denumirea autorităţii contractante), in calitate de achizitor, noi (denumirea 
emitentului), având sediul înregistrat la (adresa emitentului), ne obligam prin prezenta  sa platim in favoarea 
achizitorului (denumirea autorităţii contractante), pana la concurenta sumei de _____________lei (în litere 
şi în cifre) reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta, 
neconditionat (respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate) si irevocabil. 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa 
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se 
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de buna executie îşi pierde valabilitatea. 
Legea aplicabila prezentei garanţii de buna executie este legea romana.  
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt 
instantele judecătoreşti romane.  
 

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . 
Parafata de Emitent _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ 

          (semnatura autorizata) 
 

  



 

 

 

Formularul nr. 22 
 
 

CONFIRMAREA ÎNSUSIRII CONDITIILOR CONTRACTUALE 
 
 
Ofertantul va include aici conditiile contractuale, semnate pentru însusirea clauzelor contractuale si, 

dupa caz, formularea de amendamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Formularul nr. 23 

 

TABEL CENTRALIZATOR 

cu mijloacele de transport / autospecialele disponibile angajate prin ofertă pentru colectarea şi transportul 

deşeurilor  

(inclusiv pentru deseuri periculoase si voluminoase)  

 

N
r. 
c
r
t 

Denu
mire 
vehicu
l 
/autos
pecial
a 

(categ
orie/ 

marca
) 

Anul 
de 
fabri
caţie 

Vech
ime* 
(ani) 

Număr 
de 
înmatr
iculare 

Num
ar 
carte 
de 
ident
itate 

Capac
itatea 
de 
trans
port 
(mc) 

Grad
ul de 
comp
actare 

Activ
itatea 
pentr
u 
care 
se 
utiliz
ează 

Mas
a 
max
imă 
util
ă 
(kg) 

Data 
urmă
toarei 
inspe
cţii 
tehni
ce 

Neces
ar 
conf 
plan 
orga
nizar
e 

Nr 
echipa
mente 
existe
nte 

Forma 
de 
deţine
re 
(propr
ietate, 
leasin
g, 
închiri
ere) 

Neces
ar a fi 
achizi
tionat 

1               

2               

               

..

. 
              

*vechimea se calculeaza ca diferenţa între anul depunerii ofertei şi anul de fabricaţie în certificatul de 
înmatriculare 

 

1. Înţeleg că forma de deţinere a vehiculelor trebuie să fie proprietate/ leasing/închiriere/sau alta forma 
echivalenta. Voi prezenta in sustinere urmatoarele documente: 

- pentru fiecare autospecială prezentată în tabelul centralizator - copii, faţă–verso, după cartea de identitate şi 
după certificatul de înmatriculare împreună cu anexa pentru inspecţii tehnice periodice; 

- pentru fiecare autospecială în leasing şi/sau închiriata/ in comodat prezentată în tabelul centralizator - copie 
după contractul de leasing sau contractul de închiriere sau comodat; 

- pentru fiecare autospecială închiriată de la alt utilizator sau - un document din care să rezulte acordul 
proprietarului. 

2.  Înţeleg că oferta este respinsă dacă prin autospecialele prezentate în tabelul centralizator nu demonstrez, în 
baza breviarelor de calcul şi a certificatelor de înmatriculare, ca deţin capacitatea de transport pentru întreaga 
cantitate de deşeuri municipale generată zilnic atât din punct de vedere al capacitaţii de transport în volum cât 
şi din punct de vedere a masei maxime utile ce poate fi transportata cu aceste autospeciale.  



 

 

 

3. Declar că autospecialele prezentate în tabel vor fi utilizate în prestarea activitaţilor de salubrizare doar pe 
raza administrativ-teritorială a zonei pentru care depun oferta. 

 

 

Data: 

Numele în clar: ____________________________________________________ 

Reprezentant legal _________________________________________________ 

(denumire ofertant) 

Semnatura: 

 



 

 

 

 

 
Formular 24 

 
Declaratie pentru echipamentele tehnice necesare realizarii contractului 

(inclusiv pentru deseuri periculoase si voluminoase)  

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................................. denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Deasemenea, declar ca informatiile 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 Autorității Contractante ........................................................ 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra. 

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

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

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

 

        Operator economic, 

                                            …………………………. 

                                                                                    (semnatura autorizată ) 

       

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice 

 

Nr.crt. Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M. Cantitate Forma de deţinere 

Proprietate În chirie/comodat/leasing 

1.      

2.      

 

             Operator economic, 

                                        …….........………………. 

    (semnatura autorizată) 

 


