
 

FORMULARUL NR. 0 
 

 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

 

 

    nr. 

Înregistrat la sediul beneficiarului 

data   ora   

 

 

(denumire / sediu) 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

 

Către: ADI Managementul Deșeurilor Teleorman 

 

Ca urmare a anunțului de participare publicat în data de ............, privind aplicarea procedurii pentru 

atribuire Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al 

deşeurilor municipale în județul Teleorman 

 

Noi  …………………………….  va  transmitem  alăturat  următoarele documente: 

-  …………………………. 

-…………………………. 

 

Avem  speranța  că  oferta  noastră  este  corespunzătoare  și  va  satisface  cerințele 

dumneavoastră. 

 

Data completarii: ……...........................[ZZ.LL.AAAA]  

 

 

Cu stimă, 

[Nume ofertant], 

……........................... 

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 



 

FORMULARUL NR. 0.1 
 

Ofertant …………………………… 

                        (denumirea/numele) 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

pentru semnatarul ofertei 
 

Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), posesor al actului de identitate …………… 

(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ………………. (emitent) la data de 

…………………, cod numeric personal ……………………………, în calitate de ………………… 

(funcţia), reprezentant legal al ……………………. (denumirea/numele ofertantului), conform 

………………… (se menţionează documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), 

împuternicesc persoanele de mai jos să semneze documentele ofertantului privind procedura de licitație 

deschisă pentru atribuirea Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 

transport al deşeurilor municipale în județul Teleorman 

Domnul/Doamna ……………… (numele şi prenumele), act de identitate …………… (tipul 

actului) seria ……..nr………………, emis de ………………. (emitent) la data de …………………, cod 

numeric personal ……………………………; 

a) ………………… 

 

(se trec toate persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei) 

Data completării …................. (ziua, luna anul). 

 

Ofertant 
….............………………… 

(numele operatorului economic) 

………………..………...................... 

(numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

Atenţie! 
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 

 

 



FORMULARUL NR. 1 

Banca/Societatea de asigurări emitentă 

              ……………………………………. 

                           (denumirea) 

 

INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE 

pentru participare cu ofertă la procedura de 

atribuire a contractului de concesiune de servicii 
Către, ………………………… 

 

Cu   privire   la   procedura  pentru   atribuire   Contract de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare și transport al deşeurilor municipale în județul Teleorman, noi,   

.................................................................   (denumirea băncii/societăţii  de   asigurare),   având   sediul  

înregistrat   ........................................   (adresa   băncii/societăţii  de asigurare), ne obligăm faţă de 

................................................. (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de 

............................................ (în litere şi în cifre): 

■ necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire 

la culpa ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat, în cazul existenţei uneia sau 

mai multora dintre următoarele situaţii: 

a) ofertantul  ...........................................................  (denumirea/numele)  şi-a  retras  oferta  în  

perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ............................................................ 

(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 

ofertei. 

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

 

Data completării 

………………… 

Banca/societatea de asigurări emitentă, 

…………………………………… 

(semnatura autorizată) 



FORMULARUL NR. 2 

 

 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

(art. 43 si 44 din Legea 100/2016) 

 

 

1. Subsemnatul ………………. (numele complet), reprezentant Imputernicit al ……………………….. 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sanctiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 43 din 

LEGEA Nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii care ar putea duce la 

apariţia unui conflict de interese în sensul art. 44, din actul normativ mai sus mentionat, cu persoane cu 

funcţii de decizie-conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii 

contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii 

contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de 

atribuire. 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 

vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 

a contractului de concesiune de servicii sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

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

şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………… cu privire la orice aspect 

tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

Data completării: 

 

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

(numele operatorului economic) 

………………..………...................... 

(numele persoanei autorizate şi semnătura) 



FORMULAR NR. 3 

 

Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza  

la prevederile art. 79 din Legea 100/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 79 din 

Legea 100/2016, respectiv nu am fost condamnat 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. 18^1 - 18^5 

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, art. 37 şi 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 art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene - combaterea fraudei; 

h) nicio persoana membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în 

cadrul acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă. 

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

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

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

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

Operator economic, 

________________ 



 

FORMULAR NR. 4 

 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 80 din Legea 100/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 80 din Legea 100/2016. 

 

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in 

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

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

suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

     

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ......................... cu 

privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra. 

    

     Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

 

 

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

 

 

Numele si prenumele: [……...................................] 

Functia: [………………………................................] 

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  

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

Semnatura ......................................... 

Stampila  

 



 

FORMULAR NR. 5 

 

Declaratia privind neincadrarea la prev. art. 81 din Legea 100/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 

sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 81 din 

Legea 100/2016, respectiv nu ma aflu în oricare dintre următoarele situaţii:: 

 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru 

prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 

constată încălcarea acestor obligaţii;  

b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvenţă, potrivit dispoziţiilor legale, 

cu excepţia situaţiei în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară;  

c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 

judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a 

încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză;  

e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această 

situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;  

f) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îi reveneau în 

cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar 

aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau 

alte sancţiuni comparabile;  

g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 

solicitarea entităţii contractante, în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în 

măsură să prezinte documentele justificative solicitate;  

h) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii 

contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în 

cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat 

din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii 

contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, 

selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic; 

i) au comis în conduita lor profesională greşeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care 

entitatea contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanţelor judecătoreşti, ale Băncii Europene 

de Investiţii şi ale organizaţiilor internaţionale 

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

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

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

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

 

Operator economic, 

_________________ 



 

FORMULAR NR. 6 

Terţ susţinător tehnic si/sau profesional 

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

 

 

 

 

Angajament ferm 

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

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu   privire   la   procedura   pentru   atribuirea   Contract de delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare și transport al deşeurilor municipale în județul Teleorman, noi 

…………………….......................(denumirea terţului susţinător), având sediul înregistrat la 

.................. (adresa terţului susţinător), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, 

următoarele : 

 .......................................................................... Să punem la dispoziţia                      

____________   (denumirea ofertantului / grupului de operatori economici) resursele 

tehnice/profesionale (după caz) pentru  îndeplinirea contractului de concesiune, prezentat în 

anexa la prezentul angajament. 

 .................................................................................Să răspundem faţă de autoritatea contractantă în 

legătură cu susținerea care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament, asigurând 

mobilizarea resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispoziția ofertantului, 

descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea modului în 

care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm 

susținerea) 
Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 

celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi 

irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, 

cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 

neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 

obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Totodată, conform prevederilor art.76 si art.77 din Legea nr.100/2016, prin angajamentul ferm, 

ne angajăm să răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie 

publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția 

neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

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

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.39, 

din Legea nr. 100/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 

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

decurg       din       susţinerea       tehnică       şi       profesională       acordată 

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

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

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind 



resursele care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului 

de achiziţie publică............................(denumirea contractului) sunt reale. 

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

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

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

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

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

 

Terţ susţinător, 

…………………………. 

    (semnătura autorizata) 



FORMULARUL  NR. 7 

 

MODEL ACORD DE ASOCIERE 

 

Noi, părţi semnatare:           

S.C. _______________________ 

S.C. ______________________ 

ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achiziţie publică 

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

Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

… ___________________________________ 

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publică comun: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: liderul asociaţiei, S.C. _____________ preia 

responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: conform procentelor de 

participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. 

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere; 

- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi 

până la data încetării asociaţiei. 

Repartizarea fizica, valorica şi procentuala a contractului de achiziţie publică preluate de fiecare asociat 

pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei: 

_______ % S.C. ___________________________ 

_______ % S.C. ___________________________ 

Alte clauze: __________________________________________________________ 

 

Data completării:       

 

LIDERUL ASOCIATIEI, 

ASOCIAT, 

ASOCIAT, 

 



Formular nr. 8A 

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

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 

din prezenta declaraţie. 

 

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

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................... (denumirea şi adresa autoritaţii 

contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 

 

 

 

 

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

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 



 

Formularul nr. 8 B 

LISTA SUBCONTRACTANŢILOR 

 

Nr.

crt. 

Date identificare 

subcontractant 

Categoriile de 

servicii din contract 

care sunt îndeplinite 

de subcontractanți 

Procentul sau valoarea 

aferentă activităților 

indicate în ofertă ca 

fiind realizate de către 

subcontractanți 

Acord subcontractor 

cu specimen de 

semnătură 

     

     

     

     

 

 

 

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

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARUL  NR. 8C 

MODEL - Acord de subcontractare 

Privind contractul ......................................................................................................................... 

I. Părţi contractante: 

S.C. _______________ cu sediul în _______________________________, reprezentată prin 

__________________  in calitate de Director General şi______________ in calitate de Director 

Economic, denumită în cele ce urmează contractant general 

şi 

S.C._______________cu sediul în__________________________, reprezentată prin 

____________________ Director General şi ____________________ Director Economic, denumită în 

cele ce urmează subcontractant. 

II. Obiectul contractului: 

Art.1. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt servicii de  ---------------------------------------------

-------------------------- (sau parte din aceste servicii, după caz) 

Art.2. Valoarea  serviciilor 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 serviciilor executate în perioada respectivă.                                                                                                                

- plata serviciilor de --------------------------------------------------------- (sau parte din aceste servicii, după 

caz) 

 se va face în limita asigurării finanţării serviciilor de către .................................... 

Art.4. Durata de execuţie a serviciilor este în conformitate cu contractul, eşalonată 

conform graficului anexă la contract. 

Art.5. Contractantul general va preda subcontractantului  documentaţia completă aferentă părţii de 

contract executaă de acesta. 

III. Alte dispoziţii: 

Art.6. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor 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 serviciilor nerealizată la 

termen. 

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

_____ % pe zi întârziere la suma datorată. 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care 

contractantul general le are faţă de beneficiar conform contractului 

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

Contractant 

_________________________ 

Subcontractant 

_________________________ 

 



 

FORMULARUL  NR. 9 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: ……………………………… 

 

 

1. Examinând    documentaţia    de    atribuire,    subsemnaţii,    reprezentanţi    ai    ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim, 

în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 

prestăm servicii de salubrizare în cadrul Contract de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare și transport al deşeurilor municipale în județul Teleorman pentru  suma  

de ……………… lei (suma în litere şi în cifre) fără TVA, plătibilă în mai multe tranşe, la care se 

adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………. (suma în litere şi în cifre), pe baza 

următoarelor tarife: 

(1) Tcs rezidual  = tariful pentru activitatea de colectare și transport separat a deșeurilor reziduale din 

deșeurile municipale: ______________________ lei/tonă, tarif pentru utilizatorii 

casnici______lei/pers/lună, tarif pentru utilizatorii non-casnici_________lei/mc; tariful NU va include 

tariful operatorului depozitului Mavrodin, (tariful actual de depozitare finală practicat de operatorul 

depozitului Mavrodin este de 181,24 lei/tonă, care include TVA si CEC). 

(2) Tcs reciclabile= tariful pentru activitatea de colectare și transport separat al deșeurilor  reciclabile 

din deșeurile municipale: ______________________ lei/tonă, tarif pentru utilizatorii 

casnici______lei/pers/lună, tarif pentru utilizatorii non-casnici_________lei/mc; tariful NU va include 

tariful de operatorului stației de sortare; tariful actual de sortare practicat de operatorul stației de sortare 

Mavrodin este de 0,01 lei/to lei/tonă; 

(3) Tcs biodeșeuri= tariful pentru activitatea de colectare și transport separat al deșeurilor 

biodegradabile din deșeurile municipale: ______________________ lei/tonă, tarif pentru utilizatorii 

casnici______lei/pers/lună, tarif pentru utilizatorii non-casnici_________lei/mc; tariful NU va include 

tariful de operatorului stației de compostare; tariful actual de compostare practicat de operatorul stației 

de compostare Mavrodin este de 0,01 lei/tonă. 

(4)  Tt reciclabil = tariful pentru activitatea de transfer al deșeurilor  reciclabile din deșeurile 

municipale  colectate separat: ______________________ lei/tonă, respectiv: tarif pentru utilizatorii 

casnici______lei/pers/lună, tarif pentru utilizatorii non-casnici_________lei/mc; tariful NU va include 

tariful de operatorului stației de sortare; tariful actual de sortare practicat de operatorul stației de sortare 

Mavrodin este de 0,01 lei/to lei/tonă. 

(5) Tt rezidual = tariful pentru activitatea de transfer al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale 

colectate separat: ______________________ lei/tonă, respectiv tarif pentru utilizatorii 

casnici______lei/pers/lună, tarif pentru utilizatorii non-casnici_________lei/mc; tariful NU va include 

tariful operatorului depozitului Mavrodin, (tariful actual de depozitare finală practicat de operatorul 

depozitului Mavrodin este de 181,24 lei/tonă, care include TVA si CEC) 

(6) Tt biodeșeuri = tariful pentru activitatea de transfer al deșeurilor biodegradabile din deșeurile 

municipale colectate separat: ______________________ lei/tonă, respectiv tarif pentru utilizatorii 

casnici______lei/pers/lună, tarif pentru utilizatorii non-casnici_________lei/mc; tariful NU va include 

tariful de operatorului stației de compostare; tariful actual de compostare practicat de operatorul stației 

de compostare Mavrodin este de 0,01 lei/tonă 

(7) T1 = tariful pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor provenite din locuinţe, generate 

de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora pe bază de comandă : 

_______________ lei/mc. Tariful va conține costul cu tratarea acestor deșeuri (sortare-concasare, etc.); 

la acest tarif se va aplica CEC doar pentru cantitatea care va putea fi eliminată, maxim 30%, conform 

prevederilor art.17 alin.7 din OUG nr.92/2021-privind regimul deșeurilor. 



(8) T2 = tariful pentru activitatea de Colectare a deșeurilor voluminoase pe bază de comandă de la 

utilizatorii casnici și non-casnici : _______________ lei/mc.  

(9) T3 = tariful pentru activitatea de Colectare a deșeurilor abandonate pe domeniul public  

__________  lei/tonă, respectiv______ lei/mc; 

(10) T4 = tariful pentru activitatea de Colectare a deșeurilor abandonate pe domeniul public provenite 

de la lucrări de construcții __________  lei/tonă, respectiv lei/mc; 

(11) T5 = tarif pentru colectarea deșeurilor provenite de la evenimente ____________ lei/to.Ne 

angajăm ca, în cazul în care oferta noastră  este  stabilită  câştigătoare,  să  incepem prestarea 

serviciilor  cât mai curând posibil.  

 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 4 luni, (patru luni), 

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. 

 

3. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare Atenţie - nu se permite depunerea de 

oferte alternative) 

□ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

■ nu depunem ofertă alternativă. 

 

4. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de concesiune de servicii, ne angajăm 

să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în 

procent de 2% din valoarea contractului, astfel: 

……………………………. 

 

5. Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune de servicii aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 

primită. 

 

 

 

 

Data completării …................. (ziua, luna anul). 

 

 

                   Ofertant 
 

….............………………… 

(numele operatorului economic) 

 

………………..……….................... 

(numele persoanei autorizate şi semnătura)
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FORMULARUL NR. 10 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

PROPUNERE TEHNICA 

 

Către: ……………………… 

 

Examinand documentaţia de atribuire, subsemnatul ______________________, reprezentant al 

ofertantului ____________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, 

in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentaţia de atribuire, sa prestam servicii de 

salubrizare conform Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport 

al deşeurilor municipale în județul Teleorman. 
 

 

Modul de prezentare a criteriilor solicitate 

 

 

Cerinte solicitate in Caietul de Sarcini Criterii oferite de ............... (prestator) 

  

  

  

 

 

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

Operator economic, 

_________________ 

     (semnatura autorizata)                            
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FORMULARUL NR. 11 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE REFERITOARE LA RESPECTAREA CONDIȚIILOR  DIN DOMENIILE  

MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 

 

 

Subsemnatul ………………...…….. (nume și prenume în clar al persoanei autorizate), 

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

angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii 

referitoare la condițiile de munca, mediu, social și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România. 

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

referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligații. 

 

 

 

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

 

               Operator economic, 

             _________________ 

                        (semnătura autorizată) 
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FORMULARUL NR. 12 

 

Necesarul de utilaje/mijloace de colectare pentru executia serviciului 

 

A. Numarul si tipul utilajelor/mijloacelor de colectare (inclusive colectare selective) pentru 

executia serviciului 

Ofertantul precizeaza numarul si tipul (capacitatea) utilajelor/mijloacelor de colectare ca rezultat al unui 

calcul care trebuie sa tina cont de:  

- cerintele Caietului de sarcini;  

- frecventa de colectare, programul de executie a serviciului etc.; 

- date obiective precum: numarul de platforme de colectare, numarul si volumul recipientilor pentru 

pre-colectarea deseurilor, distantele de parcurs intre platformele de colectare, distantele de parcurs 

intre garaj, platformele de colectare si instalatiile de transfer sau depozitare, etc.; 

Dovedirea indeplinirii cerintei se face numai cu: 

 copie Carte de inmatriculare a autovehiculelor,  

 copie Certificatul de inmatriculare (talonul) a autovehiculelor; 

 copie(i) factura(i) daca autovehiculele sunt in proprietate sau copie(i)  contract(e) 

inchiriere/contract leasing sau copie(i) forma detinere.   

 Ofertantul va enumera echipamentele suplimentare propuse în scopul prestării serviciilor 

 

   Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

   Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg 

ca autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor, 

situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor 

din prezenta declaratie. 

 

   Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai A.D.I. ”M.D.TR.”, cu privire la orice aspect 

tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastra. 

 

NR. 

CRT. 

 

DENUMIREA UTILAJULUI 

SI 

MARCA/PRODUCATORUL 

CARACTERISTICA 

PRINCIPALA 

NUMARUL 

DE 

BUCATI 

AN 

FABRICATIE 

ÎN 

PROPRIETATE 

(P), 

ÎNCHIRIAT (Î) 

SAU LEASING 

     / 

     / 

 

 

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

 

               Operator economic, 

             _________________ 

                        (semnătura autorizată) 
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FORMULARUL NR. 13 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND PERSONALUL PE CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SA IL UTILIZEZE IN 

EXECUTIA CONTRACTULUI 

 

 

   Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 

ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

   Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg ca 

autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaratiilor, 

situatiilor şi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor 

din prezenta declaratie. 

 

   Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 

sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .....................................(numele si adresa autorității 

contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastra. 

 

 

NR. 

CRT. 

NUME  

PRENUME 
FUNCȚIA OCUPATA 

DESCRIERE 

ATRIBUTII 

NUMARUL 

DE 

PERSONAL 

     

     

 

 

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

la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.  

 

 

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

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 
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Formularul nr. 14 

 

 

CONFIRMAREA ÎNSUSIRII CONDITIILOR CONTRACTUALE 

 

 

Ofertantul va include aici conditiile contractuale, semnate pentru însusirea clauzelor contractuale fără 
amendamente. 

 

 
 

 

 

 

 

 


