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Formular 1 

 

Nr. …………….. / .................... [data] 

 

Operator  economic  ……………………………. 

  

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către:  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timiş 

 

 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr. …….…….. din data de …………….…., privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A 
SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, 
JUDEŢUL TIMIŞ”, noi, …………………………………………………………………..…………. (denumirea 
ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele: 

1. ................................................... (tipul documentului) nr. ………………..……., emis de 
….....................................................………., privind constituirea garanţiei pentru participare la 
licitaţie, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura 
de atribuire a contractului; 

3. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original şi un număr de….…… copii în 
limba română, 1 CD/DVD/STICK, fiecare cuprinzând: 

- documente de calificare; 

 - propunere tehnică; 

 - propunere financiară. 

 

 

 

 

Semnătură:  .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

L.S 

 

 

 

Înregistrată la sediul entităţii contractante ……………………………… 

  



 

Formular 2 

 

 

Operator  economic............................... 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 
……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF 
………, atribut fiscal ……....., in calitate de ofertant/ofertant asociat la procedura de atribuire a 
contractului...............................................................................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 publică. 

 

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  

-În cazul unei asocieri, persoana care semnează oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor 
semnate de reprezentantul cu drept de semnătură al fiecarui membru al asocierii. 

-Imputernicirea redactată în altă limbă va fi însoţita de o traducere autorizată în limba română 



 

Formular 3 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI  

___________________  

(denumirea)  

 

SCRISOARE DE GARANŢIE  

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de 

“DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A 
DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ” 

 

  Către:  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş 

 

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN 
CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 
– JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ”, noi ................................................. (denumirea emitentului), având sediul 
înregistrat la .................................................. (adresa sediului social al emitentului), ne obligăm faţă de Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş, în calitate de Autoritate Contractantă,  

să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea entităţii contractante, în limita  sumei de  
___________ RON  (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi 
motiva cererea respectivă, în situaţia în care entitatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată 
ei este cauzată de culpa ………………………. (denumirea/numele ofertantului), fiind incidente una sau mai 
multe dintre situaţiile menţionate la literele a) – c) de mai jos. 

    a) ofertantul ......................... (denumirea/ numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a 
acesteia; 

    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) nu a 
constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) a refuzat 
să semneze contractul de concesiune de servicii în perioada de valabilitate a ofertei. 

 

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ......................... . 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 
sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul 
nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.  

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.  

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt 
instanţele judecătoreşti române.  

 

Parafată de Banca / Societatea de asigurări _______________ în ziua ____ luna ______ anul ______  

(semnătura şi ștampila emitentului) 

 

 

 

Nota: Prezentul formular reprezintă un model de constituire a garanției pentru praticipare. Operatorii economici au posibilitatea de a 
prezenta dovada constituirii garanției pentru participare și prin alte instrumente de garantare, nelimitându-se la modelul de formular 
prezentat, cu respectarea condițiilor prevăzute în Fișa de date a achiziției, punctul III.1.6.b) Garanție de participare. 

 



 

Formular 4 

 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE OFERTANT  

1.  Numele / denumirea operatorului economic 

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

Asocieri de operatori economici: 

- ..................................................... (conducătorul asocierii) 

- ..................................................... (asociat 1) 

- ..................................................... (asociat 2) etc. 

2. Adresa înregistrată a operatorului economic / conducătorului asocierii 

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

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

Telefon .............................. Fax.............................  E-mail……….................... 

3. Tipul companiei (persoană fizică, parteneriat, corporaţie, etc.) * 
........................................................................................................................... 

4. Obiectul de activitate al operatorului economic (conform statutului propriu) * 

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

5. Naţionalitatea operatorului economic *    .......................................................... 

6. Companiile străine trebuie să precizeze dacă şi-au stabilit birouri în România în conformitate cu 
reglementările aplicabile (cu titlu informativ). 

 

 Da   Nu 

 

(*) se va completa pentru operatorul economic ofertant / fiecare membru al unei asocieri de operatori economici 

7. Persoană de contact pentru această ofertă: 

 

Nume  

Organizaţie  

Adresă  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

Semnătură: .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

L.S. 

 

 

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

 



 

Formular 5 

 

Operator economic 

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

   (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT  

CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIAŢI 

 

 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 
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. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................ (denumirea şi adresa entităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

 

 

 

Semnătură: .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

 

L.S. 

 

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

 

 



 

Anexă la Formularul 5 

Denumirea 
asociatului  

Adresa sediului social 
Obiecte de activitate 

relevante ale 
asociatului 

Activităţi pe care le va executa în 
cadrul contractului 

% din valoarea 
contractului 

Acord asociat, cu specimen de 
semnătură şi ştampilă 

Asociat principal 

 

 

    Persoana autorizată: 

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

Semnătură: 

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

Asociat 1 

 

 

    Persoana autorizată: 

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

Semnătură: 

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

Asociat ...... 

 

 

    Persoana autorizată: 

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

Semnătură: 

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

 

Data:.....................        Semnătură: .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

          L.S.



 

 

Formular 6 

 

MODEL ACORD DE ASOCIERE 

 

 

CAPITOLUL I - PĂRȚILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 
nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerţului din 
......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare...................................., cont 
............................................deschis la............................................................... reprezentata de 
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat - LIDER DE 
ASOCIERE 

şi  

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., 
telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ 
sub nr............................, cod unic de înregistrare...................................., cont .............................................deschis 
la............................................ reprezentata de .................................................................având funcţia 
de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

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

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea execuţiei  “DELELEGAREA GESTIUNII 
PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN 
ZONA 2 – JIMBOLIA”, conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către Entitatea Contractantă - 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş. 

 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până 
la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie................................................................. 

.........................................., care va fi raspunzator, în nume propriu si în numele Asocierii, pentru îndeplinirea 
contractului. Contractul de delegare prin concesionare va fi semnat de către liderul de 
asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind 
reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. 

Art. 5. Părţile vor răspunde colectiv şi solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor şi responsabilităţilor decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

Art. 6. Toti asociații îsi asumă răspunderea solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociației este 
împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților și este raspunzator în nume 
propriu și în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.  

Art. 7. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit asupra următoarelor cote de participare în cadrul asocierii: 

Lider de asociere ….................................................. ........................ % (în cifre şi litere), 

Asociat 1 …........................................................................ ................ % (în cifre şi litere) 

Asociat 2 …........................................................................ ................ % (în cifre şi litere) 

... 

Art. 8. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-
şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 



 

Art. 9. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau 
să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris 
prealabil atât al celorlalte Părţi, cât şi al Beneficiarului. 

Art. 10. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu 
prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

LIDER  _______________________ 

  _______________________  (semnătura autorizată) 

L.S 

 

ASOCIAT 1 _______________________ 

  _______________________  (semnătura autorizată) 

........... 

L.S. 

 

 

 
NOTA:  Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 

 

  



 

Anexa 1 la Formularul 6 

 

DECLARAȚIE privind legalizarea asocierii 

 

 

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal al:  Asociatului (1) .……. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), 

în calitate de reprezentant împuternicit al  Asociatului (2) …….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic) ..................................................................................................... 

 

 Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant împuternicit al  Asociatului (n) 
.…..... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)  

 

Ne angajăm ca în cazul declarării ofertei asociaţiei formate din operatorii economici sus-menţionaţi ca fiind 
câştigătoare, să prezentăm înainte de semnarea contractului de achiziţie publică, contractul de asociere legalizat, 
în original.  

 

Înţelegem că în cazul neconformării cu această cerinţă, încheierea contractului de achiziţie publică cu autoritatea 
contractantă nu va fi posibilă.  

 

 

Data completării …………………  

 

Asociatul (1), _________________ (semnătura autorizată)  

 

Asociatul (2), _________________ (semnătura autorizată)  

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

Asociatul (n), _________________ (semnătura autorizată) 

 

 



 

Formular 7 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT  

CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI 

 

 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 
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. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................ (denumirea şi adresa entităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

 

 

Semnătură: .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

L.S 

 

 

Data:..................... 
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Anexă la Formularul 7 

 

Denumirea 
subcontractantului  

Adresa sediului 
social 

Obiecte de activitate 
relevante ale 

subcontractantului 
Activităţi subcontractate 

% din valoarea 
contractului 

 

Nume și prenume 

Reprezentant legal 

Acord subcontractant, cu 
specimen de semnătură şi 

ştampilă 

 Subcontractant 1 

 

 

     Persoana autorizată: 

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

Semnătură: 

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

 Subcontractant ...... 

 

 

     Persoana autorizată: 

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

Semnătură: 

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

 

Data:.....................        Semnătură: .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

          L.S.
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Formular 8 

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

la contractul nr… …/…….. încheiat între ________________ şi ____________________         

                                          (denumire entitate contractantă) (denumire contractant) 

pentru execuţia contractului de “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE 
COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA” 

1. Părți contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în ___________________________ 
(adresa,tel.,fax), reprezentată prin __________________ (reprezentant autorizat), denumită în cele ce urmează 
contractant general 

şi 

S.C. _______________ cu sediul în __________________________ (adresa,tel.,fax),, reprezentată  prin 
___________________________ (reprezentant autorizat), denumită în cele ce urmează subcontractant. 

2. Obiectul contractului: 

Art.1. Activităţile care fac obiectul prezentului contract sunt: 

- _____________________ 

- _____________________. 

Art.2. Valoarea  activităţilor de la art. 1 de mai sus este conform ofertei prezentate de subcontractant. 

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

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general                                                                                                                                
a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea activităţilor executate în perioada respectivă. 

- plata se va face în limita asigurării finanţării de către beneficiarul __________________________ 

                                         (denumire entitate contractantă) 

Art.4. Durata de execuţie a activităţilor este în conformitate cu contractul, eşalonată conform graficului anexă la 
contract. 

Art.5 Contractantul general va preda subcontractantului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale. 

3. Alte dispoziţii: 

Art.6. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a activităţilor şi neîncadrarea, din vina subcontractantului, în 
durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de 
______% pe zi întârziere din valoarea activităţilor nerealizate la termen.                                                                                                                                                          

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti penalităti de _____ % 
pe zi întârziere la suma datorată. 

Art.7  Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 
contractantul le are faţă de beneficiar conform contractului _______________________________. 

                                                                   (denumire contract) 

Art.8 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. 

   

(semnătură autorizată contractant)  (semnătură autorizată subcontractant) 

 

L.S 
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Formular 9 

   

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 79 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 100/2016 

 

Subsemnatul …………………………, reprezentant legal al ................................................. [se insereaza 
denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert susţinător al 
ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractului de „DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - 
TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA”, la data de  ................ (zi/luna/an), 
organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că, atât societatea 
…………..………… [se insereaza denumirea operatorului economic], cât şi membrii în cadrul consiliului de 
administraţie/organ de conducere sau de supervizare al societăţii, nu se află in niciuna din situaţiile ce atrag 
excluderea din procedura de atribuire, prevăzute la art. 79 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, respectiv nu au fost condamnaţi prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

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

   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 

   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei 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 şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, 
cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat; 

   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

Subsemnatul 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, 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. 

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 
sau unei unitãţi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
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sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia fãcutã serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã». 

 

 

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

 

___________________________ 

 (denumirea operatorului economic) 

___________________________ 

 (nume, prenume persoană autorizată) 

___________________________ 

 (funcţie) 

___________________________ 

 (semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: În cazul asocierii, această declaraţie va fi prezentată de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul 
declară că intenţionează să subcontracteze o parte a contractului, va fi completată şi de către sub-contractant/sub-
contractanţi şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant).
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Formular 10 

 

Operator economic 

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

(denumirea/ numele) 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) şi art. 81 alin. (1) din Legea nr. 
100/2016 

 

Subsemnatul …………………………, reprezentant legal al ................................................. [se insereaza 
denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert susţinător al 
ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractului de „DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - 
TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA”, la data de  ................ (zi/luna/an), 
organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că societatea 
…………..………… [se insereaza denumirea operatorului economic] nu se află in niciuna din situaţiile ce atrag 
excluderea din procedura de atribuire, prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) şi art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

Subsemnatul 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, 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. 

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 
sau unei unitãţi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia fãcutã serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã». 

 

 

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

___________________________ 

 (denumirea operatorului economic) 

___________________________ 

 (nume, prenume persoană autorizată) 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: În cazul asocierii, această declaraţie va fi prezentată de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul 
declară că intenţionează să subcontracteze o parte a contractului, va fi completată şi de către sub-contractant/sub-
contractanţi şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant).
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Formular 11 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016 

 

Subsemnatul ___________________, reprezentant legal al ___________________, 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de [ofertant] / [ofertant asociat] / 
[subcontractant] / [terţ susţinător] la procedura de atribuire a contractului de “ DELELEGAREA GESTIUNII PRIN 
CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 
– JIMBOLIA”, organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş, la data de ......................., 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, următoarele: 

(i) [ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terţul susţinător] (se alege cazul corespunzător şi se 
înscrie numele) _____________________  nu are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului 
de conducere sau de supervizare şi nu are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş; 

(ii) [ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terţul susţinător] (se alege cazul corespunzător şi se 
înscrie numele) _____________________   nu se află în niciuna dintre situaţiile precizate de art. 44 alin. (1) lit. 
a), b), c), d) şi e) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

Subsemnatul 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 orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la «Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 
sau unei unitãţi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia fãcutã serveşte la producerea acelei 
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã».1 

 

 

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

Numele  şi prenumele semnatarului ........................................ 

Capacitate de semnătură .......................................... 

Detalii despre ofertant .......................................... 

Numele ofertantului ..........................................     

Ţara de reşedinţa ..........................................  

Adresa .......................................... 

  

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ..........................................  

Telefon / Fax ..........................................  

Data ..........................................  

 

 

Formular 12 

                                                           
1
 Notă:  Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 

În cazul asocierii, această declaraţie va fi prezentată de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care 

ofertantul declară că intenţionează să subcontracteze o parte a contractului, va fi completată şi de către sub-

contractant/sub-contractanţi şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecărui 

asociat/sub-contractant). 
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Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND PRIVIND CIFRA DE AFACERI 

 

Subsemnatul……………………, reprezentant împuternicit al ………………………….. (denumirea şi 
adresa sediului ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că datele prezentate în Anexa la Formularul 12 (“Informaţii privind cifra de afaceri anuală”) sunt reale. 

 Subsemnatul, 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. 

 Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………… (denumirea şi adresa entităţii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

L.S. 

 

 

 

Data: ..................... 
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Anexa la formular 12 

 

INFORMAŢII PRIVIND CIFRA DE AFACERI ANUALĂ 

 

- Ofertantul trebuie să completeze tabelul de mai jos cu datele financiare potrivit documentelor sale contabile 
anuale. Cifrele din toate coloanele trebuie să aibă aceeaşi bază pentru a permite compararea directă, an de an 
(sau, dacă baza s-a schimbat, trebuie furnizată o explicaţie a schimbării, ca notă de subsol a tabelului). 

- În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, datele din tabel trebuie să fie suma 
informaţiilor furnizate de partenerii care formează asocierea.    

- Valorile vor fi exprimate în lei şi alta valuta, la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. 
2018, 2019, 2020 

 

  Cifra de afaceri globală 

 

Nr. 

crt. 

 

An 

 

Asociat 1 

 

Asociat 2 

 

Asociat ..... 

Ofertant unic/ 
Asociere de 

operatori economici 

1 Anul financiar 1 

[Ofertantul va specifica 
perioada] 

 

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

 

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

 

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

Total: 

…………….. 

 

2 Anul financiar 2 

[Ofertantul va specifica 
perioada] 

 

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

 

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

 

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

Total: 

…………….. 

3 Anul financiar 3 

[Ofertantul va specifica 
perioada] 

 

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

 

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

 

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

Total: 

…………….. 

 Se vor introduce coloane suplimentare pentru alţi membri, dacă este necesar.  

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

 

L.S. 

 

 

 

Data: ..................... 
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Formular 13 

 

   Operator economic 

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

   (denumirea/ numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE  

ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

   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 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. 

   Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa entităţii contractante) cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

 

 

Data: ..................... 
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Anexă 1 la Formularul 13 

 

Numele ofertantului individual, partener în asociere sau subcontractant desemnat 

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

 

Denumirea 
contractului / 

tipul serviciilor 

Cantitatea 
totală 

gestionată în 
urma 

serviciilor 
pentru care 
ofertantul a 
fost/ este 

responsabil 

Perioada 
contractului 

(data de 
începere –

data de 
finalizare) 

Amplasament 
/ zonă* 

Autoritate 
contractantă/ 
Beneficiar* 

Calitatea 
contractantului 

** 

Valoarea totală 
gestionată în 

urma serviciilor 
pentru care 
ofertantul a 
fost/ este 

responsabil 

(lei fără TVA) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Notă: se vor adăuga rânduri suplimentare, dacă este necesar. 

 

*) Pentru serviciile furnizate pe o piaţă liberă, ofertantul va indica municipalitatea sau judeţul, precum şi numărul 
populaţiei deservite şi cifra de afaceri rezultată. 

**) Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic; 
contractant asociat; subcontractant. 

 

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

 

 

 

Data: ..................... 
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Anexa 2 la Formular 13 

FIȘĂ EXPERIENȚA SIMILARĂ 

1 Operator economic:  

2 Titlul contractului:  

3 Beneficiar:  

4 Date de contact ale persoanei/ persoanelor 
care pot da recomandări 

 

Nume: .................................. 

Poziţie: ................................. 

Telefon/fax/e-mail: ............................ 

5 Perioada de derulare a contractului: 

Perioada de referință din cadrul contractului *): 

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

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

6 Cantități gestionate aferente contractului: 

 

Cantitatea gestionată în urma serviciilor similare 
prestate în perioada de referință: 

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

7 Valoarea totală gestionată:  Valoarea totală gestionată în urma serviciilor pentru 
care ofertantul a fost/ este responsabil 

(lei fără TVA) 

8 Surse de finanţare pentru contract:  

9 Natura contractului: 
(Concesiune/ operare şi întreţinere/ Contract 
de management/ alt tip de contract, specificaţi) 

 

10 Tipuri şi cantităţi de deşeuri gestionate 
(tone/an): 

 

11 Descrierea serviciilor prestate:  

 

*) Perioada de referință se va încadra în perioada pentru care se solicită demonstrarea experienței similare, 
respectiv ultimii 3 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertelor, prin care ofertantul 
demonstrează îndeplinirea cerinţei formulate în Fișa de date a achiziției în secţiunea III.1.3.a) “Capacitatea 
tehnică și/sau profesională”.  

Notă:  

1. Ofertantul va avea în vedere corelarea informaţiilor cu cele prezentate în Formularul 13 şi Anexa 1 la 
Formularul 13. 

 

 

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

 

 

Data: ..................... 
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Formular 14   

 

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR 

Terţ susţinător financiar 

(denumirea) 

 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară a ofertantului ................................................ 

 

Către,  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş  

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN 
CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 
– JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ”, 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 ce urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea 
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) 

[se va completa, după caz] 

suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară 
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

 (sau)  

cifra de afaceri în sumă de  ...................................................., necesară pentru îndeplinirea cerinţei minime de 
calificare referitoare la cifra de afaceri. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de .......................... 
(denumirea ofertantului/grupului 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 entitatea contractantă, cât 
şi faţă de ............................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), 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 entităţii 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, care dă dreptul entiotăţii  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) 
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Formular 15 DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR ECONOMIC ŞI FINANCIAR 

 

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 ........................ (denumirea ofertantului) pentru îndeplinirea 
contractului de “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - 
TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ” sunt reale. 

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile 
care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A 
SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, 
JUDEŢUL TIMIŞ”, precum şi că modul în care vom interveni în implementarea contractului, dacă este necesar, 
va consta în .................. (se va preciza modul concret în care terţul susţinător va interveni în implementarea 
contractului). 

LISTA 

resurselor 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) 

L.S. 
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Formular 16   

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR AL CAPACITĂŢII TEHNICE ŞI/SAU PROFESIONALE 

 

Terţ susţinător  

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului ..................................... 

 

Către, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş  

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE 
A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, 
JUDEŢUL TIMIŞ” 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) resursele tehnice 
şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei 
prezentate şi contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea 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)  

[se va completa, după caz] 

următoarele resurse  tehnice şi/sau profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a 
contractului: ........................................................................... 

(sau) 

lista serviciilor  privind experienţa similară, necesară pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare referitoare la experienţa 
similară. 

În funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de “DELELEGAREA 
GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR 
MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ”, vom interveni în implementarea acestuia astfel: 
............................. (se va preciza modul concret în care terţul susţinător va interveni în implementarea contractului) 

 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, 
în mod necondiţionat, faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... 
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ 
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului 
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .............................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să 
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de entitatea contractantă, cât şi 
faţă de ............................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), 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 entităţii 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, 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/ grupului de 
operatori economici). 

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

………………...       ……………….                                                                                                
            (semnătură autorizată) 
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Formular 17 

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 “DELELEGAREA 
GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR 
MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ” sunt reale. 

 

LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

Nr. 
crt. 

 

 

 

Obiect 
contract 

 

 

Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

 

Calitatea 
prestatorului*) 

 

Cantitatea 
totală 

gestionata in 
urma 

serviciilor 
prestate (în 
cazul unui 
contract  
aflat în 

derulare) 

 

Procent 
îndeplinit de 
operatorul 

economic (%) 

 

Perioada **) 

       

       

*) 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 vor preciza datele de începere şi de finalizare a serviciilor 

 

Subsemnatul 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. 

 Prezenta declaraţie este anexă la Angajamentul privind susţinerea tehnică şi profesională oferită de noi 
................................................................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

………………..      ………………. 

(semnătură autorizată) 
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Formular 18 

 

LISTĂ  

cu investițiile pe care ofertantul le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului 

 

 

 

 

 

Semnătură:  ................................................................................ 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

 

Data: .....................         
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Formular 19 

  

Ofertant 

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

(denumirea/ numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ 
ŞI PROTECŢIA MUNCII 

  

Subsemnatul ......................................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al 
...................................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez 
serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de 
muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.  

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind 
incluse în preţul contractului conform propunerii financiare.  

 

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

 

Data: ..................... 
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Formular 20 

Ofertant 

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

(denumirea/ numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către:  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş 

  

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului …............................. 
(denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia contractului pentru “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE 
COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL 
TIMIŞ”, să prestăm serviciile primul an de operare al contractului menționat mai sus, pentru valoarea de 
….....……..lei la care se adaugă …..lei TVA. 

2. Tarifele aferente prestării serviciilor sunt următoarele: 

Nr. crt. Denumire activitate 
Tarif ofertat 

(fără TVA) 

Unitate de 
măsură 1 

Unitate de 
măsură 2 

1 Tarif unic pentru colectarea deșeurilor 
reziduale (care include și colectarea separată 
a biodeșeurilor) și reciclabile de la populația 
din mediul urban 

-------------- 

lei/tonă lei/pers/lună 

2 Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile 
de la populația din mediul urban 

----------------- 
lei/tonă lei/pers/lună 

3 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale 
(care include și colectarea separată a 
biodeșeurilor) de la populația din mediul 
urban 

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

lei/tonă lei/pers/lună 

4 Tarif unic pentru colectarea deșeurilor 
reziduale (care include și colectarea separată 
a biodeșeurilor) și reciclabile de la populația 
din mediul rural 

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

lei/tonă lei/pers/lună 

5 Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile 
de la populația din mediul rural 

................. 
lei/tonă lei/pers/lună 

6 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale 
(care include și colectarea separată a 
biodeșeurilor) de la populația din mediul rural 

................. 
lei/tonă lei/pers/lună 

7 Tarif unic pentru colectarea deșeurilor 
reziduale (care include și colectarea separată 
a biodeșeurilor) și reciclabile similare de la 
agenți economici și instituții publice (inclusiv 
de la administratorii de piețe) 

---------------- 

lei/tonă  

8 Tarif pentru colectare deșeurilor reciclabile 
similare de la agenți economici și instituții 
publice (inclusiv de la administratorii de piețe) 

---------------- 
lei/tonă  

9 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale 
(care include și colectarea separată a 
biodeșurilor) similare de la agenți economici 
și instituții publice (inclusiv de la 
administratorii de piețe) 

---------------- 

lei/tonă  
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1. Ne angajăm să plătim o redevenţă minimă în valoare de 110.091 lei/an + TVA, care este cuprinsă în tariful 

unitar. Cuantumul redevenţei se actualizează anual cu indicele general al prețurilor de consum 

(comunicat de Institutul Național de Statistică). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în condiţiile şi la 
nivelul de performanţă prevăzute în Contractul semnat cu Entitatea Contractantă.  

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. 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 avantajos din punct de vedere economic 
sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

   

 Data .../.../....... 

 

   . ....................., (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
........................... (denumirea/ numele operatorului economic) 
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Anexa 1 la Formularul 20 

 

 

Ofertantul va prezenta câte o Fişă de fundamentare a tarifului pentru fiecare din următoarele tipuri de tarife 
ofertate: 

 

1. Tarif unic pentru colectarea deșeurilor reziduale (care include și colectarea separată a biodeșeurilor) și 
reciclabile de la populația din mediul urban  

2. Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul urban  
3. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale (care include și colectarea separată a biodeșeurilor) de la 

populația din mediul urban  

4. Tarif unic pentru colectarea deșeurilor reziduale (care include și colectarea separată a 
biodeșeurilor) și reciclabile de la populația din mediul rural  

5. Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul rural  

6. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale (care include și colectarea separată a biodeșeurilor) de la 
populația din mediul rural  

7. Tarif unic pentru colectarea deșeurilor reziduale (care include și colectarea separată a 
biodeșeurilor) și reciclabile similare de la agenți economici și instituții publice (inclusiv de la 
administratorii de piețe)  

8. Tarif pentru colectare deșeurilor reciclabile similare de la agenți economici și instituții publice (inclusiv de la 
administratorii de piețe)  

9. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale (care include si colectarea separata a biodesurilor) similare de la 
agenți economici și instituții publice (inclusiv de la administratorii de piețe)  

 

Ofertantul va prezenta Fişele de fundamentare a tarifelor conform Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor(Ordin 109/2007)- 
model de mai jos. 
Structura pe elemente de cheltuieli din fişa de fundamentare este orientativă şi va fi adaptată corespunzător, 
pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente 
activităţii respective. 
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. 

La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea acestora cu 
activităţile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică, în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă.  

Pentru fiecare tip de tarif în parte, în Fişa de fundamentare a tarifului, respectiv în Memoriul tehnico-economic 
justificativ trebuie să se regăsească activităţile prezentate în propunerea tehnică; în caz contrar, oferta va fi 
considerată neconformă. 

La completarea Fişei de fundamentare a tarifelor, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ, Ofertantul 
va avea în vedere elementele de cost prezentate în acestea, fără a se limita însă la acestea. Elementele de cost 
vor fi calculate pornind de la volumul activităţii anuale şi vor fi exprimate în lei/an, respectiv lei/UM.  

Pentru fiecare element de cost din structura tarifului va fi prezentat în detaliu modul de calcul (ex. tip utilaj, 
consum orar, număr de ore de funcţionare, consum total, categorie de personal, salariu lunar, etc.).  

Costurile totale anuale şi Costurile unitare vor fi calculate ca şi costuri medii de operare pentru toată durata 
contractului, pornind de la prognoza de generare a deşeurilor, prezentată în Caietul de sarcini. Calculele vor avea 
în vedere şi acoperirea costurilor de investiţii necesare în perioada de derulare a contractului. 

Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare, 
operatorul va prezenta "Memoriu tehnico-economic" justificativ, completat după modelul Excel anexat 
documentației de atribuire. 

În cazul în care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile 
generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporţional cu ponderea acestui element 
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în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează 
cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. 

 2Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele 
propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii 
de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată. 

Costurile campaniilor aferente deșeurilor voluminoase și periculoase nu vor fi achitate separat, ci vor fi incluse în 
costul total de colectare a deșeurilor municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor 
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FIȘĂ DE FUNDAMENTARE TARIF COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI MENAJERE ȘI 
SIMILARE 

Nr. 
crt. Elemente de cost UM 

Programat 
anual 
[lei] 

Tarif 
propus 
[lei/UM] 

1 Cheltuieli materiale, din care:    

1.1 Combustibil şi lubrifianţi    

1.2 Energie electrică tehnologică        

1.3 Piese de schimb, utilaje                                   

1.4 Întreținerea utilajelor și autovehiculelor    

1.5 Materii prime şi materiale consumabile                     

1.6 Echipament de lucru şi protecţia muncii                    

1.7 Reparaţii    

1.8 Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport    

1.9 Redevenţă    

1.10 Cheltuieli cu protecţia mediului    

1.11 Alte servicii executate de terţi    

1.12 Alte cheltuieli materiale    

...     

2 Cheltuieli cu munca vie:                                

2.1 - salarii                                                  

2.3 - CAS                                                      

2.4 - fond şomaj                                               

2.5  - CASS                                                     

2.6 - fond accidente şi boli profesionale                      

2.7 - cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii      

2.8 - fond garantare creanţe salariale                         

2.9 alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv  tichete de masă)                                         

...     

3  Taxe licenţe                                            

... ...    

4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor    

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă                        

6. Alte cheltuieli                                         

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6)    

B. Cheltuieli financiare    

I. Cheltuieli totale (A+B)    

II. Profit    

III. Cotă de dezvoltare    

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

V. Cantitate programată    

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)    

VII. TVA    

VIIII. Tarif, inclusiv TVA    

 

Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare, 
operatorul va prezenta "Memoriu tehnico-economic" justificativ, completat după modelul Excel anexat 
documentației de atribuire. 

 

Data completării ......................                                   Operator economic, 

                                                                                                                    _______________ 

                                                                                                                     (semnătura autorizată) 
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Formular 21 
 
OPERATOR ECONOMIC                                             
......................................... 
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare, CUI, telefon, fax)  
                                      

1. CENTRALIZATOR DE TARIFE 
 

Nr. crt. Denumire activitate 
Tarif ofertat 

(fără TVA) 

Unitate de 
măsură 1 

Unitate de 
măsură 2 

1 Tarif unic pentru colectarea deșeurilor 
reziduale (care include și colectarea separată 
a biodeșeurilor) și reciclabile de la populația 
din mediul urban 

-------------- 

lei/tonă lei/pers/lună 

2 Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile 
de la populația din mediul urban 

----------------- 
lei/tonă lei/pers/lună 

3 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale 
(care include și colectarea separată a 
biodeșeurilor) de la populația din mediul 
urban 

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

lei/tonă lei/pers/lună 

4 Tarif unic pentru colectarea deșeurilor 
reziduale (care include și colectarea separată 
a biodeșeurilor) și reciclabile de la populația 
din mediul rural 

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

lei/tonă lei/pers/lună 

5 Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile 
de la populația din mediul rural 

................. 
lei/tonă lei/pers/lună 

6 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale 
(care include și colectarea separată a 
biodeșeurilor) de la populația din mediul rural 

................. 
lei/tonă lei/pers/lună 

7 Tarif unic pentru colectarea deșeurilor 
reziduale (care include și colectarea separată 
a biodeșeurilor) și reciclabile similare de la 
agenți economici și instituții publice (inclusiv 
de la administratorii de piețe) 

---------------- 

lei/tonă  

8 Tarif pentru colectare deșeurilor reciclabile 
similare de la agenți economici și instituții 
publice (inclusiv de la administratorii de piețe) 

---------------- 
lei/tonă  

9 Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale 
(care include și colectarea separată a 
biodeșurilor) similare de la agenți economici 
și instituții publice (inclusiv de la 
administratorii de piețe) 

---------------- 

lei/tonă  

 

 

Data completării ........... 
Numele și prenumele: [……...................................] 
Funcția: [………………………................................] 
Autorizat să semneze această ofertă în numele: [……...................................................................…] 
Semnătura ......................................... 
Ștampila  
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Formular 22 

 

OPERATOR ECONOMIC                                             

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

(denumirea/numele, adresa, număr înregistrare, 

CUI, telefon, fax)                                       

 

 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitație cu ofertă independentă 

 

 

 I. Subsemnatul/Subsemnații, .................................................................................................., 
reprezentant/reprezentanți legali al/ai ..............................................................................................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziție publică organizată de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiş, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............................ din data de 
...................................,  

 certific/certificăm prin prezenta că informațiile conținute sunt adevărate și complete din toate punctele de 
vedere. 

 II. Certific/certificăm prin prezenta, în numele .................................., urmatoarele: 

 1. am citit și am înțeles conținutul prezentului certificat; 

 2. consimt/consimțim descalificarea noastră de la procedura de achiziție publică în condițiile în care cele 
declarate se dovedesc neadevărate și/sau incomplete în orice privință; 

 3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta 
de participare, inclusiv în privința termenilor conținuți de ofertă;  

 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se întelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 
decât ofertantul în numele caruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiași proceduri de 
achiziție publică sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare; 

 5. oferta prezentată a fost concepută și formulată în mod independent față de oricare concurent, fără a 
exista consultări, comunicări, înțelegeri sau aranjamente cu aceștia; 

 6. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește 
prețurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenția de a oferta sau nu la respectiva procedura sau 
intenția de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legatură cu obiectul respectivei 
proceduri; 

 7. oferta prezentată nu conține elemente care derivă din înțelegeri între concurenți în ceea ce privește 
calitatea, cantitatea, specificații particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunțată de contractor. 

 III. Sub rezerva sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate și întrutotul conforme cu realitatea.  

 

 Ofertant, 

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

 

 Reprezentant/Reprezentanți legali 

  (semnături) 

 

Data…………………………. 
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Formular 23 

 

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 

(denumirea) 

FORMULAR DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE 

  

   Către,  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş 

  

Cu privire la contractul de achizitie publică ________________________________, 

                                                                                                (denumirea contractului) 

incheiat între __________________ (denumirea executantului), în calitate de contractant, şi 
__________________(denumirea autorităţii contractante), în calitate de achizitor, noi (denumirea emitentului), 
având sediul înregistrat la (adresa emitentului), ne obligăm prin prezenta  să plătim în favoarea achizitorului 
(denumirea autorităţii contractante), până la concurenţa sumei de _____________lei (în litere şi în cifre) 
reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma cerută de acesta. 

  

□ necondiţionat (respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate) şi irevocabil 

 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să 
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 bună execuţie este legea română.  

 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele 
judecătoreşti române.  

 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ . 

 

Parafată de Emitent _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

          (semnătura autorizată) 

 

Notă: Se va completa opţiunea corespunzătoare 
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Formular 24 

 

Operator economic 

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

 

TABEL CENTRALIZATOR 

 

cu echipamentele disponibile angajate prin ofertă pentru “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A 
SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, 
JUDEŢUL TIMIŞ” 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire vehicul 
/autospecială 

(categorie/marcă) 

Standard 
EURO 

Vechime* 
(ani) 

Număr 
carte de 
identitate 

Număr de 
înmatriculare 

Capacitatea 
de transport 

(mc) 

Gradul de 
compactare 

Activitatea 
pentru care 
se utilizează 

Masa 
maximă 
utilă (kg) 

Data 
următoarei 

inspecţii 
tehnice 

Forma de 
deţinere 

(proprietate, 
leasing, 

închiriere, 
antecontract 
de vanzare, 

etc) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

            

...            

*vechimea se calculează ca diferenţă între anul depunerii ofertei şi anul de fabricaţie în certificatul de 
înmatriculare 

 

Pentru fiecare tip mijloc de transport în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste 

caracteristicile tehnice (ex. Fișe tehnice). 

Ofertanții vor prezenta documente care să dovedească accesul la dotările necesare îndeplinirii corespunzătoare 

a contractului. 

Dacă operatorul economic nu deține în proprietate dotările, echipamentele tehnice, utilajele, se acceptă 

prezentarea unui contract/ precontract de închiriere, comodat, leasing, etc. 

 

1. Înţeleg că forma de deţinere a vehiculelor trebuie să fie numai în proprietate, leasing  şi/sau închiriere şi că 

oferta este respinsă dacă: 

- pentru fiecare autospecială prezentată în tabelul centralizator nu depun 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 închiriat prezentată în tabelul centralizator nu depun, după caz, 

copie după documentele care dovedesc forma de detinere; 

- pentru fiecare autospecială subînchiriată de la alt utilizator sau chiriaş nu depun, în original, un document din 

care să rezulte acordul proprietarului. 

 

2. Înţeleg că oferta este respinsă dacă susţin capacitatea de transport cu: 

- autospeciale neînmatriculate; 

-  autospeciale a caror valabilitate a inspecţiei tehnice periodice este expirată la data depunerii ofertei; 

- autospeciale deţinute/închiriate pe o durată care expiră înainte de termenul de valabilitate a ofertei. 

 

3. 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 
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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 transportată cu aceste autospeciale.  

 

4. Înţeleg că pe parcursul procesului de analiză şi evaluare Autoritatea Contractantă nu are dreptul să solicite sau 
să accepte depunerea de completări cu privire la lipsa sau neîndeplinirea condiţiilor de valabilitate a unor 
documente, şi consimt ca oferta să fie respinsă dacă mă regăsesc într-o asemenea situaţie. 

 

5. Declar că autospecialele prezentate în tabel vor fi utilizate în prestarea activitaţilor de salubrizare doar pe raza 
administrativ-teritorială a zonei 2 Jimbolia, județul Timiș. 

 

 

 

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

___________________________ 

(denumirea operatorului economic) 

___________________________ 

(nume, prenume persoană autorizată) 

___________________________ 

(funcţie) 

___________________________ 

(semnătura autorizată) 
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Anexa 1 la Formularul 24 

Operator economic 

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

(denumirea/numele)                              FIȘE TEHNICE 

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VEHICULE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE 

Ofertantul va pregăti Fişe tehnice descriind în detaliu toate vehiculele, instalaţiile şi echipamentele pe care le va 
pune la dispoziţie şi utiliza pentru prestarea serviciului. 

Fişele tehnice vor include, printre altele, informaţii despre vehiculele, instalaţiile şi echipamentele propuse (după 
caz): 

 Proprietar / Utilizator; 

 Dovadă deţinere / drept de utilizare (factură, antecontract/contract de vânzare-cumpărare,  contract de 
leasing, închiriere, după caz); 

 Producător/ furnizor; 

 Tipul/ marca de fabricaţie; 

 Anul de fabricaţie; 

 Model; 

 Dimensiuni; 

 Materiale; 

 Capacitate/ randament/ eficienţă; 

 Altele. 
În plus, pentru vehicule se vor specifica: 

 Masa proprie; 

 Capacitatea volumetrică/ volumul; 

 Sarcina utilă; 

 Tipul de dispozitiv de încărcare; 

 Putere si Tipul de combustibil şi consumul; 

 Dispozitive electronice; 

 Număr înmatriculare; (*) 

 RCA / data expirării; (*) 

 CASCO / data expirării; (*) 

 Nr. licenţă transport / data expirării; (*) 

 Serie şasiu; 

 Normă poluare; 

 Certificat de garanție (care să acopere cel puțin perioada legală de 2 ani); 

 Declarație/certificat de conformitate. 

 sistem localizare GPS, stație radio emisie-recepție, 

 dispozitiv cântărire și emitere bon de cântar, 

 cameră foto supraveghere, 

 senzor de încărcare pentru containere/pubele, 

 soft specializat care va furniza informații privind greutatea  deșeurilor ridicate, 
Toate mașinile de colectare  vor fi complet echipate cu: 
• Sistem localizare GPS la care să aibă acces autoritatea contractantă  
• Dispozitiv cântărire și emitere bon de cântar 
• Camera foto supraveghere  
• Senzor de încărcare pentru containere/pubele/saci de plastic.  
• Soft specializat, care va furniza informații privind cantitatea/greutatea deșeurilor ridicate 
• Softul specializat va stoca imaginile și datele și le va transmite către Baza de date informatică. 
• Stație de emisie recepție.  
(*) cu excepţia vehiculelor a căror deţinere nu este în proprietate 
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Formularl 25 

 

OPERATOR ECONOMIC                                             

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

(denumirea/numele, adresa, numar înregistrare, 

CUI, telefon, fax)                                       

 

 

 

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE 

 

Subsemnatul …………………….. (nume și prenume), reprezentant împuternicit al ................... 
(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar în nume propriu sau în numele asocierii 
(dacă este cazul) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect “DELELEGAREA 
GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR 
MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ”ca: 

 [ ] ne însușim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractantă și prin prezenta ne obligăm 
să respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestora; 

 

 [ ] suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu următoarele amendamente*): 

a) ......................... 

b) ......................... 

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

 

 

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

 

 

 

Numele și prenumele: [……...................................] 

Funcția: [………………………................................] 

Autorizat să semneze această ofertă în numele:  

[……...................................................................…] 

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

Ștampila  

 

 

 

 *) Autoritatea contractantă a stabilit Clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie să și le 
însușească la depunerea ofertei și pe care nu le poate negocia. Ofertanții au dreptul să propună amendamente 
odată cu oferta, privind modificarea Clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractantă. 
Propunerile ofertanților de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea 
contractantă în cadrul documentației de atribuire, trebuie să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru 
Autoritatea contractantă. 
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Formular 26 

 

OPERATOR ECONOMIC                                             

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

(denumirea/numele, adresa, număr înregistrare, 

CUI, telefon, fax)                                       

 

DECLARAȚIE 

referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă 

     

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................................... 
.................................................... /(denumirea /numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), în calitate de 
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect 
“DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - TRANSPORT A 
DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ” (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrarii si codul CPV), la data de ............................ (zi/lună/an), organizată de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiş, (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din 
domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.           

               Subsemnatul declar pe propria răspundere că mă angajez ca, pe parcursul îndeplinirii contractului, să 
respect obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată 
la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 
internaţionale în aceste domenii. 

Subsemnatul declar pe propria răspundere ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 
detaliu și înteleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice documente și informații suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declarație. 

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca, alte persoane juridice să 
furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiş adresa:  (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect 
în legătură cu activitatea noastră. 

        Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

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

 

 

Numele și prenumele: [……...................................] 

Funcția: [………………………................................] 

Autorizat sa semneze această ofertă în numele:  

[……...................................................................…] 

Semnătură ......................................... 

Ștampilă  
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Formular 27 

LISTA PERSONALULUI CHEIE 

 

Funcţie/ 

Nume 
Studii 

Experiență 
profesională 

generală 

Experiență 
specific dovedită 

prin participarea la 
cel puțin un 

contract/proiect la 
nivelul căruia să fi 

desfășurat 
activități similare 

Operatorul 
economic de la 

care provine 

Contracte / 
recomandări 

activități similare   

Manager   

………… 

     

Responsabil 
tehnic servicii 
de salubrizare 
………… 

     

Responsabil 
calitate..............
.. 

     

Responsabil 
protecția 
mediului/gestion
area 
deșeurilor..........
.........  

     

Responsabil cu 
securitatea şi 
sănătatea 
muncii 

     

.........      

 

 

 

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

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)  
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Anexa 1 Formularul 27 

                                                                 CURRICULUM VITAE 

Poziţia propusă a fi deţinută în contract: ……………………………………… 

1. Nume  

2.  Prenume: 

3.  Data şi locul naşterii: 

4.  Naţionalitate: 

5.  Starea civilă: 

6.  Studii: 

Instituții:  

Data: De la (luna/ anul) 

          La (luna/anul) 

 

Diploma:  

7.  Limbi străine cunoscute (pe o scară de la 1 la 5, unde 1 este maxim): 

Limba  Nivelul de cunoastere Citit Vorbit  Scris 

 Limba maternă    

     

8.  Asociaţii profesionale în care deţine calitatea de membru: 

9.  Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc.): 

10.  Funcţia deţinută în prezent: 

11.  Ani de experienţă profesională: 

12.  Calificări şi abilităţi esenţiale, relevante pentru contract: 

13.  Experienţa profesională: 

Data: de la (luna/ anul) la (luna/ anul)  

Locul  

Compania / Organizaţia  

Funcţia  

Descrierea activităţii desfăşurate  

 

14.  Altele (publicaţii, referinţe):......................................... 

 

Declar pe propria raspundere, sub sancțiunea prevederilor referitoare la falsul în declarații din Codul 
penal, că datele înscrise în prezentul CV sunt corecte și corespund realității. 

 

Data: ............................................     Semnătura titularului: ......................................  
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Anexa 2 Formularul 27 

 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

Denumirea contractului:   “DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE 
- TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ”  

 

Subsemnatul ………………………. (numele şi prenumele), având contract de muncă pe perioadă determinată / 
nedeterminată / contract de prestări de servicii (se completează varianta aplicabilă) cu 
………………….(denumirea / numele organizaţiei), declar că sunt de acord să particip la licitaţia organizată 
pentru atribuirea contractului de servicii: ” “ DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI 
DE COLECTARE - TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL 
TIMIŞ”,”. 

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil 
să particip în contractul “ DELELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE COLECTARE - 
TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN ZONA 2 – JIMBOLIA, JUDEŢUL TIMIŞ”, pe poziţia pentru 
care CV-ul meu a fost inclus în ofertă, în perioada de implicare necesară realizării contractului. 

Prin această declaraţie, înţeleg că mă oblig să nu mă prezint în calitate de candidat pentru altă 
companie care depune ofertă pentru atribuirea acestui contract. 

 

 

 

Nume 

 

 

Semnătura  

 

Data   
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Formular  28 

OPERATOR ECONOMIC         

………………………………. 

      (denumirea) 

Declarație privind asumarea obligației de a obține licența 

 

Subsemnatul, …………………………., [numele în clar al persoanei autorizate] reprezentant împuternicit 

al …………………………………..…………., [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar prin prezenta 

că în cazul declarării ofertei noastre ca fiind câștigătoare, ................................. [denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului] îmi asum obligația să obținem,  în termen de 90 de zile de la data semnării contractului 

de delegare a gestiunii, eliberarea licenţei  clasa_____  emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare care fac obiectul 

contractului, conform prevederilor art. 23 raportat la art. 53 din HG nr.745/2007 privind aprobarea Regulamentului 

privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare și utilități publice și a  art. 38  din  Legea  nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicate cu modificările și completările ulterioare. 

Persoanele juridice străine provenind din state membre UE și au obligația ca, în cazul în care oferta este 

declarată câștigătoare, să inființeze în România un sediu secundar și să solicite ANRSC acordarea 

licenței în termenele și condițiile stabilite pentru persoanele juridice romane. 

Nota: Licența este un document propriu al firmei deținătoare. Terțul susținător nu poate susține, prin prezentarea unei astfel 

de licențe, un operator economic ofertant, întrucât o astfel de autorizare se emite în nume propriu. 

 

 

Data completării:  _______________ 

 

 

Numele și prenumele: [……...................................] 

Funcția: [………………………................................] 

Autorizat să semneze această ofertă în numele: [……...................................................................…] 

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

Ștampila 

 

 

 

 


