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Formular 1 
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI 
....................................................................... 
         (denumirea) 

 
 
 

INSTRUMENT DE GARANTARE (SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA) 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de concesiune de servicii 
 
 
Catre  
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................(denumirea contractului de 
achizitie publica), noi ...................(denumirea emitentului), avand sediul inregistrat la 
....................(adresa emitentului), ne obligam in mod irevocabil fata de .................(denumirea 
autoritatii contractante) sa platim suma de .....................(in litere si in cifre)  necondiționat, la prima 
cerere scrisa a Entitatii Contractante, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa ofertantului si 
fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva,  

 
cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si 

datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
 

a) ofertantul (numele complet al ofertantului) si-a retras oferta in perioada de valabilitate 
a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul (numele complet al ofertantului) a 
refuzat sa semneze contractul de concesiune in perioada de valabilitate a ofertei; 

 
Prezenta garantie este valabila pana la data de____________(180 de zile). 
 
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a 
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, 
se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta garantie de participare isi pierde 
valabilitatea.  
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.  
Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare 
sunt instantele judecatoresti romane.  
 
Parafata de __________ in ziua _______ luna _______ anul __________  
(semnatura si stampila institutiei care elibereaza aceasta garantie de participare) 
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Formular 2 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
Nr/data: 

 
ÎMPUTERNICIRE 

 
 
 
Subscrisa,…………………………......................................................., cu sediul în 
…………………………...………………………………………………………, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……................., 
reprezentată legal prin …..................................………………………, în calitate de 
........…………………………, împuternicim prin prezenta pe 
.............…………..........………………,domiciliat în ………………..................…………, identificat cu 
C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 
……………......……………, la data de ......………......…, având funcţia de 
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de cerere de oferte în 
scopul atribuirii contractului de achiziţie publică …………………………...   
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 
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. 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(carte de identitate, paşaport).  

 
 

Data completării ............................ 
Ofertant, 

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

(denumire) 
 

reprezentată legal prin_____________________ 
(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 

 
(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite) 

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

 
 
 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite. 
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Formular 3 

ACORD DE ASOCIERE (MODEL) 
 

Nr.....................din.................................. 
 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 39 din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 
    

1. Parţile acordului : 
_______________________, reprezentata prin _________________, în calitate de ________ 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentata prin _________________, în calitate de ________ 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit sa desfaşoare în comun urmatoarele activitaţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publica organizata de ____________________________ 

(denumire autoritate contractanta)  
pentru atribuirea contractului _________________________________ 
                                                (obiectul contractului/acordului-cadru) 
b) derularea în comun a contractului de concesiune în cazul desemnarii ofertei comune ca fiind 
câştigatoare, dar in mod specific, fiecare asociat va executa urmatoarele activitați: 

1) Asociatul _________________________________ 
(denumire operator economic) 

2) Asociatul _________________________________ 
(denumire operator economic) 

 
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1)  ___________________________________ 
2) ___________________________________ 
… ___________________________________ 

 
2.3 Contribuţia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publica este: 
 

1)_______ % S.C. ___________________________ 
2)_______ % S.C. ___________________________ 
 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitaţile comune desfaşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv: 
 

1)_______ % S.C. ___________________________ 
2)_______ % S.C. ___________________________ 

 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzator cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul 
desemnarii asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie).  
 
 
 
 
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
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4.1 Se împuterniceşte ________________, având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituita prin 
prezentul acord.  
 
4.2 Se împuterniceşte ___________________, având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea 
contractului de achiziţie publica în numele şi pentru asocierea constituita prin prezentul acord, în 
cazul desemnarii asocierii ca fiind câştigatoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
 
5.1 Asocierea îşi înceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activitaţilor prevazute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevazute de lege. 

 
6. Comunicari 
 
6.1 Orice comunicare între parţi este valabil îndeplinita daca se va face în scris şi va fi transmisa la 
adresa/adresele _______________________, prevazute la art. _________. 
 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalitaţi de comunicare. 
 
7. Litigii 
 
7.1 Litigiile intervenite între parţi se vor soluţiona pe cale amiabila, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de catre instanţa de judecata competenta. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astazi............................(data semnarii lui) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
(Denumire operator economic, 
Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
(Denumire operator economic, 
Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 
 
 
NOTĂ: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 
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Formular 4 

TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR 

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

    

 ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA FINANCIARĂ 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

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

(denumirea entităţii 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. 
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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 alin.(2) 

din Legea nr. 100/2016, precum si ale art. 36-38 din HG nr. 867/2016, care dă dreptul entităţii 

contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din 

susţinerea financiară acordata............................................................................(denumirea 

ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 

Data completarii,       Terţ susţinator, 

 _____________       ____________ 

  (Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 
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ANEXA LA FORMULAR 4 

TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR 

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

DECLARATIE TERT SUSTINATOR ECONOMIC SI FINANCIAR 

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............................(denumirea contractului) 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..........................................................( obiectul contractului). 

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

(denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

Data completarii,       Terţ susţinator, 

 _____________       ____________ 

  (Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 
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 FORMULAR 5 

TERŢ SUSŢINATOR  TEHNIC                                                                                                                                         

    _____________ 

      (denumirea) 

 

ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA CAPACITATII TEHNICE ŞI/SAU 
PROFESIONALE  

a ofertantului/grupului de operatori economici 

 

Catre, _______________________________________________ 

            (denumirea entitaţii contractante şi adresa completa) 

 

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) urmatoarele resurse necesare pentru 

îndeplinirea integrala, reglementara şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, 

conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publica ce urmeaza a fi încheiat între ofertant 

şi autoritatea contractanta: 

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

(se precizeaza explicit experienta similara/resursele/echipamentele/personalul care sunt puse la 

dispoziția operatorului economic) 

Acordarea susţinerii tehnice și profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor 

care au fost incluse în propunerea financiara. 

În acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil, ca, în cazul în care contractantul 

întâmpina dificultați pe parcursul derularii contractului, sa asiguram îndeplinirea completa și 

reglementara a obligațiilor contractuale prin implicarea noastra directa.  

Noi, (denumirea terţului susţinator tehnic şi profesional), declaram ca înţelegem sa raspundem, în 

mod necondiţionat, faţa de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligaţii asumate 

de _____________________________________(denumire ofertant/grupul de operatori economici), 

în baza contractului de achiziţie publica, determinata de orice eventuala neonorare a obligaţiilor de 

susţinere cu resurse din partea noastra, conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, 

definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 
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Noi, (denumirea terţului susţinator tehnic şi profesional), declaram ca  vom respecta contractul de 

achiziție publica pentru obligațiile asumate și înţelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate 

autoritaţii contractante ca urmare a nerespectarii obligaţiilor prevazute în angajament. 

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.76 

alin. (2) din Legea nr. 100/2016, precum si ale art. 36-38 din HG nr. 867/2016, care da dreptul entitaţii 

contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de catre noi a serviciile în legatura cu care sunt 

necesare respectivele calificari, precum și a obligaţiilor asumate prin acest angajament, în situaţia în 

care ____________________________(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 

întâmpina dificultaţi pe parcursul derularii contractului. 

 

Data completarii,       Terţ susţinator, 

 _____________       ____________ 

  (Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 
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ANEXA LA FORMULAR 5 

TERŢ SUSŢINATOR  TEHNIC                                                                                                                                         

    _____________ 

      (denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND EXPERIENŢA SIMILARĂ 

Subsemnatul, ............................................... (nume şi 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. 
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*) 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 si nr documentului de 

receptie(predare-primire). 

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. 

 

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnica 

(experienta similara) oferită .............................................. ................................................... 

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

 

Data completarii,       Terţ susţinator, 

 _____________       ____________ 

      (Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata) 

Nr. 

crt. 

Nr./data/

Obiect 

contract 

 

CPV Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

*) 

 

Preţul total 

al 

contractului 

(valoarea) 

Procent 

îndeplinit de 

furnizor (%)- 

pronderea 

si/sau 

activitatile 

pentru care 

a fost 

responsabil 

Perioada de 

derulare a 

contractului 

nr docu 

ment 

receptie(pre

dare-

primire) **) 

 1 2 3 4 5 6 8 

1        

2        

.....        
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FORMULAR 6 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

(model) 

1. Părţi contractante: 

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

__________________________(adresa, telefon, fax), reprezentată prin _______________ având funcţia 

de ____________________ denumită în cele ce urmează contractant general 

şi 

S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel.,fax) reprezentată prin 

__________________ având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează 

subcontractant. 

Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 

             _________________  

- __________________ 
- __________________ . 

Art.3. Valoarea ________ lei , fără TVA . 

Art. 4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a 

semnat contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice 

sau financiare care stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul 

general 

Art. 5. Durata de executie a ………......(lucrările, produsele, serviciile)  subcontractate va fi în 

conformitate cu durata prevazută în contractul dintre contractantul general si achizitor.  

Art. 6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi 
responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de 
achiziţie publică…………………………..(denumire contract)  
 
 
Incheiat astazi, ................... 

  
   

CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 
 

..................................      .................................. 
(semnătură autorizată)                  (semnătură autorizată) 

 
 

Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.  
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FORMULAR 7 

 

                             DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE  

 

Subsemnatul _________________________, cu datele de identificare _______________, având în 
vedere procedura ________________________ pentru atribuirea contractului  
___________________________ (denumirea contractului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura a ofertantului __________________________ şi sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice că, în cazul în care oferta formultă de acesta va fi declarată 
câştigătoare, 

Mă angajez să închei cu ofertantul un contract de colaborare / contract de muncă pentru un program 
de x de ore pe saptămână / y ore pe zi, pe perioada mea de implicare efectivă în realizarea 
contractului. 

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 aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

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

 

Numele şi prenumele în clar: ___________________________ 

 

Semnătura _____________________________ 

 

Ofertant, 

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

(numeş si prenume, semnătura autorizată şi ştampila) 
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FORMULAR 8  

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 

Declaraţie privind dotările specifice pe care operatorul economic se angajează să le 

utilizeze pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de concesiune de servicii 

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. 

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

Operator economic, 
_________________ 

 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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Anexa la Formularul 8 

 

LISTA CUPRINZÂND DOTARILE TEHNICE 

 DESCRIERE 
(Tip/ Fabricatie/ 

Model/ Producator 

Putere/ 
Capacitate 

Nr. de 
unitati 

An de 
fabricatie 

In proprietatea 
(P) sau 

inchiriata (I) de 
ofertant (S)/ si 

Cota de 
participatie 

 Norme 
privind 
emisiile 

Programul in 
care este 

folosit si UAT 
(in fiecare zi 

din 
saptamana) 

A) VEHICULE / 
CAMIOANE 

      

     /   

     /   

     /   

     /   

B) INSTALATII/ ZONE 
TEHNICE 

Suprafata   Amplasament 

    /  

    /  

    /  

    /  

C) ECHIPAMENTE       

     /   

     /   

 

Ofertantul va prezenta Fisele tehnice descriind in detaliu toate vehiculele, instalatiile si 
echipamentele enumerate anterior. Aceste fise vor include, printre altele, in functie de specificul 
dotarilor, si informatii referitoare la: proprietar/ utilizator, dovada detinere / drept de utilizare (factura, 
contract leasing, dupa caz), producator/ furnizor,  tipul/ marca de fabricatie, anul de fabricatie, 
model,  dimensiuni, capacitate/ randament/ eficienta, masa proprie, capacitatea volumetrica/ 
volumul, sarcina utila, tipul de dispozitiv de incarcare, tipul de combustibil si consumul, dispozitive 
electronice, numar inmatriculare, RCA / data expirarii, CASCO / data expirarii, nr. licenta transport / 
data expirarii, serie sasiu, precum si alte caracteristici specifice relevante. 
 
 
Data completării ...................... 

Operator economic, 
_________________ 

 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR 9  

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, 

social si al relatiilor de munca 

 
 
Denumirea contractului: .................................................................................................., ce urmeaza 

a fi atribuit prin procedura organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de 

Deseuri Menajere Tulcea, în calitate de entitate contractantă, prin anuntul de concesionare nr. 

.......................... din data de ........................ 

 
Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al 
………………….......…….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe 
parcursul indeplinirii contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al 
relatiilor de munca, in vigoare in Romania. 
 
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile 
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.  
 
 
 
 
 
Data completării ...................... 

Operator economic, 
_________________ 

 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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FORMULAR 10 

 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
                                                  

                

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

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 sus menţionată, să prestăm serviciile aferente contractului  .................................., 
pentru urmatoarele tarife: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate 
Unitate de 

măsură 

Tarif 
ofertat 

fără TVA 
(lei) 

(cifre și 
litere)   

TVA (lei)  
(cifre și 
litere)   

Tarif 
ofertat 

inclusiv 
TVA (lei) 
(cifre și 
litere)   

1 Colectarea, transportul, sortarea 
si transferul deseurilor municipale 
de la utilizatorii casnici (populatie 
urbana) 

lei / 
persoana/luna 

 

  

2 Colectarea, transportul, sortarea 
si transferul deseurilor municipale 
de la utilizatorii casnici (populatie 
rurala) 

lei / 
persoana/luna 

 

  

3 Colectarea, transportul, sortarea 
si transferul deseurilor 
municipale, inclusiv ale deseurilor 
toxice periculoase din deseurile 
menajere, cu exceptia celor cu 
regim special, de la agenti 
economici/institutii 

lei / tonă  

  

 

şi să plătim Autorităţii Contractante o redevenţă anuală de _________________, , din valoarea fără 
TVA a veniturilor anuale, pe toată durata contractului. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
conform prevederilor Conditiilor Contractuale si Caietului de Sarcini. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 180 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. 
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4. Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune, această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, 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. 

6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel mai scazut sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 

                   

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

Operator economic, 
_________________ 

 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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Anexa i) la Formularul 10 

Dat fiind ca operatorul selectat prin prezenta procedura va fi platit de catre unitatile administrativ-
teritoriale conform contravalorii intregului serviciu de salubritate (colectare/transport, sortare, tratare 
mecano-biologica, depozitare), urmand ca acest operator sa asigure plata operatorului statiei de 
tratare mecano-biologica si al depozitului de deseuri de la Mihai Bravu, Ofertantul va prezenta cate 
o Fisa de fundamentare a tarifului pentru fiecare tip de tarif ofertat, respectiv: 
 

- Tarif pentru utilizatorii casnici – mediul urban si mediul rural (include: precolectarea, 
colectarea, transportul, sortarea, tratarea si eliminarea deseurilor municipale, inclusiv ale 
deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, de 
la persoane fizice (populatie); colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea 
deseurilor voluminoase provenite de la populatie, neasimilabile celor menajere (mobilier, 
deseuri de echipamente electrice si electronice etc.); colectarea, transportul, sortarea, 
tratarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati 
de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala); 
 

- Tarif pentru utilizatorii agenti economici si institutii (include: precolectarea, colectarea, 
transportul, sortarea, tratarea si eliminarea deseurilor deseurilor municipale, inclusiv ale 
deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, de 
la agenti economici/institutii; colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor 
voluminoase provenite de la institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.). 

 
La stabilirea tarifelor ofertate in propunerea sa financiara, Ofertantul va avea in vedere corelarea 
acestora cu activitatile si aspectele prezentate in propunerea tehnica.  
 
In ceea ce priveste tariful pentru utilizatorii casnici – mediul urban si mediul rural (lei/tona), 
fiecare participant la procedura va reflecta acest tarif ofertat in taxele aferente populatiei din 
mediul urban, respectiv din mediul rural, exprimate in lei/persoana/luna, in functie de indicii de 
generare a deseurilor (separat pe mediul urban si mediul rural), prin completarea tabelului in format 
Excel („Reflectare taxa TL”), Anexa ii) la Formularul de oferta, precum si tinand cont de plafonul 
maxim pe care acestea (taxele) il pot atinge, potrivit Planului anual de evolutie a tarifelor, 
prezentat in Anexa 13 la Caietul de Sarcini.  
 
Tariful ofertat trebuie sa aiba in vedere suma totala corespunzatoare ansamblului activitatilor a caror 
desfasurare este necesara pentru prestarea serviciilor.  
 

Pentru fiecare tip de tarif in parte, in Fisa de fundamentare a tarifului trebuie sa se 
regaseasca activitatile prezentate in propunerea tehnica; in caz contrar, oferta va fi 
considerata neconforma. La completarea Fisei de fundamentare a tarifelor, Ofertantul va avea in 

vedere elementele de cost prezentate in modelul de Fisa atasat, fara a se limita insa la acestea.  
 
Pentru fiecare element de cost din structura tarifului va fi prezentat in detaliu modul de calcul (ex. tip 
utilaj, consum orar, numar de ore de functionare, consum total; categorie de personal, salariu lunar, 
etc.).  
 
Costurile totale anuale si Costurile unitare vor fi calculate ca si costuri medii de operare pentru toata 
durata contractului, pornind de la prognoza de generare a deseurilor, prezentata in Caietul de 
sarcini. Calculele vor avea in vedere si acoperirea costurilor de investitii necesare in perioada de 
derulare a contractului.  
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Fisa de fundamentare a tarifului pentru .................................................................. 

 Elemente de cost UM 
Cost anual 

[lei/an] 
Cost total 

1. Cheltuieli materiale, din care:    

Combustibil si lubrifianti    

Energie electrica    

Alimentare cu apa    

Materii prime si materiale consumabile    

Intretinerea utilajelor si a autovehiculelor    

Reparatii    

Echipament de lucru si protectia muncii    

Cheltuieli cu protectia mediului    

Alte servicii executate de terti    

Alte cheltuieli materiale    

Amortizarea investitiilor proprii    

Redeventa    

...    

2. Cheltuieli cu personalul, din care:    

Costuri totale de personal (inclusiv contributiile 
salariatului si ale angajatorului in conformitate cu 
cerintele legale, costuri de management) 

   

Costuri cu instruirea personalului    

...    

3. Taxe licente, certificari si autorizari (se vor 
prezenta detaliat, pentru fiecare 
licenta/certificare/autorizare) 

   

...    

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor    

5. Alte costuri     

...    

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

B. Cheltuieli financiare    

I. Cheltuieli totale (A+B)    

II. Profit    

III. Cota de dezvoltare    

IV. Venituri obtinute din activitatea de salubrizare 
(I+II+III) 

   

V. Cantitate programata    

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)    

VII. TVA    

VIIII. Tarif, inclusiv TVA    

 

 

 


