
Nr ..................../ ................................. [data] Formularul 1. 

 

OFERTANT ...................................... 

Adresa: .............................................. 

Telefon: ............................................. 

Fax: ................................................... 
E-mail: 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către: 

 

  Municipiul Târgu Mures cu sediul  în localitatea Târgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, 

jud. Mures.  

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

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „ Delegarea Serviciului Public de salubrizare pentru 

activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Târgu Mureş, 

prin contract de concesiune 
 

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 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 3 (trei) copii în 

limba română, fiecare cuprinzând: 

- documente de calificare; 

- propunere tehnică; 

- propunere financiară. 

 

 

 

 

 

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

(persoană sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

  



Formularul 2. 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa....................................... , cu sediul .................................... , telefon................... 

fax .............., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr....................., CUI ............................................. , 

reprezentată legal prin ................................... , în calitate de ......................................................................... , 
împuternicim prin prezenta pe ............................................................................. , domiciliat(ă) în 
.............................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ......... nr ......................................... , eliberat 

de ..................................... , la data de ................................................................. , având funcţia de 
................................... , să ne reprezinte la procedura de achiziţie publică, organizată de Municipiul Târgu 

Mures " în scopul atribuirii contractului Delegarea Serviciului Public de salubrizare pentru activităţile de 

dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Târgu Mureş, prin contract de 

concesiune 
. 

 

 

În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi: 

• 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 împuternicire, mandantul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura de achiziţie publică. 

[Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin 
de identitate, carte de identitate, paşaport).] 

MANDANT, 

Numele în clar:   

Semnătura:   

În calitate de:   

Denumirea operatorului economic:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 



BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI                                            Formular 3 (Model orientativ) 

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

(denumirea)  

 

Garanţie de participare 

la procedura de atribuire a contractului concesiune 

…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului). 

 

Către:  

(se va completa adresa) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: „ ......................................................." , cod CPV 

........................... organizată de ....................................... în calitate de autoritate contractantă noi, 

_____________________________________________________, având sediul înregistrat la  

                     (denumirea băncii/societăţii de asigurări)  

____________________________,  

(adresa băncii/societăţii de asigurări)  

 

ne obligam în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ……….. sa plătim suma de (în litere şi în cifre) 

__________________________, la prima sa cerere pe baza declaraţiei cu privire la culpa persoanei garantate; 

 

În cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei 

uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:  

 

a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

(numele complet al Ofertantului)  

 

b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  

                                         (numele complet al Ofertantului)  

garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului;  

 

c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  

                                           (numele complet al Ofertantului)  

sa semneze contractul de concesiune publica în perioada de valabilitate a ofertei;  

 

Prezenta garanţie este valabila pana la data de______ / ____ zile de la data emiterii  

 

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa 

modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va 

obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.  

Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  

Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele 

judecătoreşti romane.  

 

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

(semnătura autorizată) 

 

  



(denumirea/numele) Formularul 4 

 

 

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 
inserează denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / terţ 
susţinător al ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de licitaţie deschisă 
pentru atribuirea contractului ....................................................................................................................... ", 
la data de......................................(zi/luna/an), organizată de / ......................................... ,declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, că, atât societatea ..................................................... [se inserează 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. 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 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. 3 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. 

 
g) 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

 
h) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 
i) 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. 

 

j) Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 



încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
k) Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul in Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 
la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă». 

 

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

 

................................................ (denumirea operatorului economic) 

............................................... (nume, prenume persoană autorizată) 
................................................ (funcţie) 

................................................. (semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

  



(denumirea/ numele) Formularul 5 

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

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 80 din Legea nr. 100/2016 

 

 

Subsemnatul, în calitatea de reprezentant legal al ...................................................... , în calitate de 

ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 80 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 autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă». 

 

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

 

 

...................................................................(denumirea operatorului economic) (nume, prenume persoană 

autorizată) (funcţie) 

........................................................................ (semnătura autorizată şi ştampila) 



denumirea/ numele) 

 

............................................................. Formularul 6 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 81 DIN 
LEGEA NR.100/2016 

 

 

 

Subsemnatul, .............. , în calitatea de reprezentant legal al încalitate de ofertant, la procedura pentru achiziţia, 

„Delegarea Serviciului Public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 

tratamente fitosanitare în Municipiul Târgu Mureş, prin contract de concesiune” declar pe proprie 

răspundere că nu mă aflu în următoarele situaţii: 
a. nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 38 din Legea nr.100/2016, respectiv, la elaborarea 

ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă; 
b. nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 
c. nu am comis o abatere profesională gravă care să-mi pună în discuţie integritatea şi nu există în 

acest sens o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
d. nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 
e. nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f. nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 

contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar aceste încălcări nu au 
dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

g. nu mă fac 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 selecţie, am prezentat aceste informaţii solicitate sau sunt în măsură să prezint documentele justificative 
solicitate; 

h. nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să obţin 
informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a 
concesiunii de servicii şi nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de concesiune. 

i. nu am comis în conduita mea profesională greşeli grave. 

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. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă». 

 

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

 

................................................................(denumirea operatorului economic) 

................................................................(nume, prenume persoană autorizată) 

..................................................................(funcţie) 

................................................................(semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 7(model orientativ) 

  Operator economic, 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 43 si art. 44 din Legea 100/2016 

 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant legal / împuternicit al ......................... (denumirea / CUI/adresa operatorului 

economic) în calitate de ofertant (ofertant asociat/terţ susţinător / subcontractant al ofertantului………….) la 

procedura de atribuire ……………………, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals 

in acte publice, că nu mă aflu în situaţia de conflict de interese, asa cum este definita la art. 43 din Legea 

100/2016, respectiv in niciuna dintre situatiile potential generatoare de conflict de interese dintre cele 

identificate cu titlu de exemplu de art. 44 din Legea 100/2016: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care 

deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 

susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 

sau subcontractanţi propuşi;  

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care 

este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 

sau subcontractanţi propuşi;  

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre 

care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile că poate avea, direct sau indirect, un interes 

personal, financiar, economic ori de altă natură sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze 

independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;  

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător 

are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 

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 autoritatii/entităţii 

contractante;  

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului 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 autoritatii/entităţii contractante. 

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritãtii contractante, sunt următoarele:  

 

 

Membrii comisiei de evaluare:  ;  

Subsemnatul 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 achiziţie publică sau, în 

cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

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

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

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie. 

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

Operator economic, 

................................................................(denumirea operatorului economic) 

................................................................(nume, prenume persoană autorizată) 

...................................................................(funcţie) 

................................................................(semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terţ susţinător financiar (denumirea) Formular 8 

 

 

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR 

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

 
 

Către, 

_________________________________________________(denumirea ofertantului), 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului " ............................................................. ", noi 

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

...........................................(adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 
irevocabil, să punem la dispoziţia .................................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori 
economici) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor 
obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului 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 concesiune. 

(sau) 

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 concesiune 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 entităţii 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)



 

Terţ susţinător economic şi financiar (denumirea) Formular 9 

DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR ECONOMIC ŞI FINANCIAR 

 
 

Subsemnatul........................... , reprezentant împuternicit al ... ................................................ 
(denumirea terţului susţinător economic şi financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele economico- 
financiare de care dispun şi care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului 

......................... (denumirea ofertantului) pentru îndeplinirea contractului " ............................................ " 

sunt reale. 

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor 
apărea pe parcursul îndeplinirii contractului "................................................................................", 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 concesiune 

 
Nr. crt. Denumire Valoare Forma de constituire 

    

    

    

 
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm" privind susţinerea noastră 

economico- financiară oferită ..................................................................................... 
 

(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 

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

Terţ susţinător, ................................................................................. 

(semnătură autorizată) 



Formular 10 

ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR AL CAPACITĂŢII TEHNICE ŞI/SAU PROFESIONALE 

 
Terţ susţinător (denumirea)...................................... 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului 

 
 

Către, 

_______________________________________(denumirea ofertantului), 
 

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

" ................................................................. ", 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 concesiune, 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 entităţii 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) 



 

Terţ susţinător experienţă similară (denumirea) Formular 11 

DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR – EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

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 " .................................................... " sunt reale. 

 

LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 

 Nr. 

crt. 

Obiect 

contract 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea 

prestatorului*) 
Preţ 

contract 

sau 

valoarea 

serviciilor 

prestate (în 

cazul unui 

contract aflat 

în derulare) 

Pocent 

îndeplinit de 

operatorul 

economic 
(%) 

Perioada **) 

1.       

2.       

3.       

4.       

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

**) 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, 

 

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



 

Terţ susţinător tehnic şi profesional (denumirea) Formular 12 

 

DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TRHNIC ŞI PROFESIONAL 

 

Subsemnatul .................................... , reprezentant împuternicit al 
......................................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 
privind disponibilitatea cu privire la resursele tehnice pentru îndeplinirea contractului " ...................... " 

sunt reale. 
 

Personal/organism tehnic de specialitate 

 

 
Nume şi 

prenume 

 

 
Poziţia în cadrul 

contractului 

 
Cunoaşterea 

limbii 

române 

 

 
Studii 

Autorizaţii/ 

diplome/ 

certificate 

profesionale/alte 

documente 

Experienţa 
profesională în domeniu 

 
generală 

 
specifică 

       

       

Resurse tehnice 

Resursa tehnică Modalitatea de punere la dispoziţie 

  

  

Anexez declaraţiei documentele de confirmare solicitate, în conformitate cu cerinţele 

documentaţiei de atribuire. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai   (denumirea 

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

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) 

  



    Formular 13 

     MODEL  

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

 

nr................ / ......... pentru execuţia contractului 

1. Părţi contractante: 
Acest contract este încheiat între S.C.  cu sediul în  

(adresă, .....................................................................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 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 ............ (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)  ..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Formular 14 

 

 

 

 

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 _______________________ cu sediul social în 

localitatea ________ strada __________, judeţul ______________________, cu privire la orice aspect 

tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

 

Obiectul 

contractului 

 
Cod 
CPV 

 
Beneficiar (numele 

si adresa 

completă) 

 

Calitatea 

Prestatorului * 

Valoarea 

contractului 

îndeplinită la 

data ofertei 

 
Procentul din 

Contract 

îndeplinit de 

Prestator (%) 

Perioada 

derulării 

contractului 

 
Scurtă 

descriere a 

serviciilor 

prestate ** 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

* Calitatea în care ofertantul a participat la realizarea contractului menţionat (contractant unic, contractant conducător de asociaţie, 

contractant asociat, subcontractant) 

** Se vor preciza serviciile prestate, nr. de locuitori deserviţi 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ - REFERINŢE CONTRACTE DE SALUBRIZARE PENTRU 

ACTIVITĂŢILE CARE FAC OBIECTUL PROCEDURII 

 

 

1. Operator economic:  

2. Calitatea în care a participat la contractant unic sau contractant conducător 

îndeplinirea contractului: (lider de asociaţie) 

[se bifează opţiunea corespunzătoare] contractant asociat subcontractant 

3. Denumirea şi obiectul contractului:  

4. Denumirea beneficiarului / clientului:  

5. Date de contact ale persoanei/ Nume: ....................................... 

 persoanelor care pot da recomandări: 
Telefon/fax: ..................................... 

6. Perioada de derulare a contractului:  

7. Costuri aferente contractului: Contravaloarea serviciilor similare prestate: 

8. Surse de finanţare pentru contract:  

9 Natura contractului: 
(Concesiune/ operare şi întreţinere/ 

Contract de Management/ alt tip de 

contract, specificaţi) 

 

10. Tipuri de deşeuri colectate si transportate 

*): 

 

11. Număr de locuitori deserviţi prin prestarea 

serviciilor: 

 

 
*) se va preciza tipul de deşeuri colectate în cadrul contractului în perioada ultimilor 3 ani împliniţi la data termenului limită 

pentru depunerea ofertei 

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic (denumirea/ numele) Formular 15 
 

 
 

DECLARAŢIE 

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE 
DISPUNE 

OFERTANTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI 

 

 

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

(denumirea/numele si 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 ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

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

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _____denumire 
ofertant_______________________________________ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 

 

Semnătura:   ............................................................................................ 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 

 

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



 

 

 

 

                                                    TABEL CENTRALIZATOR                                      Formular 16 

cu mijloacele de transport / autospecialele disponibile 

angajate prin ofertă pentru prestarea serviciului 
 

 

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

 
Data: 

 
Numele în clar:   

Reprezentant legal 

 
Semnătura:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire vehicul 

/autospeciala 

(categorie/marca) 

Anul de 

fabricaţie 

Vechime* 

(ani) 
Număr de 

înmatriculare 

Număr carte 

de identitate 

Activitatea 

pentru care se 

utilizează 

Data 

următoarei 

inspecţii tehnice 

Forma de 

deţinere 

(proprietate, 

leasing, 

închiriere) 

1. 
        

2. 
        

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         



Formular 17 

         ____________________________ 

        (denumirea şi sediul operatorului) 

 

 

 

FORMULAR OFERTA FINANCIARĂ 

privind prestarea serviciilor de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 

tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Târgu Mures  

 

  

    Domnilor, 

    1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai 

ofertantului ............../(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 

cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestăm  serviciile de salubrizare pentru activităţile de 

dezinsecţie, dezinfecţie , deratizare si tratamente fitosanitare  pe raza Municipiul Târgu Mureş, pentru tarifele 

cuprinse în tabelul anexat prezentei. 

     2. Ne angajăm ca in cazul in care oferta noastră este stabilita castigatoare, pe toată durata de prestare a 

serviciilor să achităm redevenţa de 2% din valoarea fără TVA achitată de către autoritatea publică locală anual 

operatorului pentru prestaţia efectuată pe domeniul public şi privat al municipiului Tg. Mureş, conform 

contractului ce urmează a fi încheiat 

     3. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai 

curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de 

executie anexat in .........../(perioada in litere si in cifre) luni calendaristice. 

     4. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .........../(durata in litere si in cifre) zile, 

respectiv pana la data de ........../(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata 

oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

     5. Pana la incheierea si semnarea contractului de concesiune de servicii aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim 

garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea 

ofertei. 

    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 

puteti primi. 

 
 

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

 

(semnătura), ....................................................... 

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

 

 

NOTĂ: Împreună cu formularul de ofertă se va depune şi anexa c la Caietul de sarcini – Tarife anexă la formularul de ofertă 

 

 

 

 

 



Formular 18 – Fisa de fundamentare a tarifului 

 

Nr. 

crt. 
Elemente de cost Cost unitar (lei/UM) 

1 CHELTUIELI MATERIALE, din care    

1.1 Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi   

1.2 Energie electrică   

1.3 Alimentarea cu apa si epurarea apei uzate   

1.4 Costuri cu eliminarea concentratului (dupa caz)  

1.5 Piese de schimb, utilaje  

1.6 Materii prime si materiale consumabile  

1.7 Echipamente de lucru si protectia muncii  

1.8 Intretinerea utilajelor si autovehiculelor si reparatii  

1.9 Amortizarea echipamentelor, utilajelor şi mijloacelor de transport  

1.10 Cheltuieli cu protectia mediului  

1.10 Alte servicii executate de terţi  

1.12  Alte cheltuieli materiale  

2 Cheltuieli cu munca vie  

2.1 Salarii  

2.2  CAS  

2.3 Fond şomaj  

2.4 CASS  

2.5 Fond accidente şi boli profesionale  

2.6 Cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii  

2.7 Fond garantare crenţe salariale  

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

3 Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari  

4 Cheltuieli cu închirierea utilajelor  

5 Alte cheltuieli  

A CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5)  

B CHELTUIELI FINANCIARE   

I CHELTUIELI TOTALE (A+B)  

II PROFIT  

IV 

VENITURI OBŢINUTE DIN ACTIVITĂŢILE DE DEZINSECŢIE, 

DEZINFECŢIE, DERATIZARE SI TRATAMENTE 

FITOSANITARE (I+II) 

 

V CANTITATE PROGRAMATĂ *  

VI TARIF EXCLUSIV TVA (IV:V)  

VII TVA  

VIII TARIF INCLUSIV TVA  

 

*Cantitatile estimate prevazute in Caietul de sarcini pe categorii de activităţi 

 

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

                                                                                                                               _______________ 

(semnătura autorizată) 
 

 

 

 



Formularul 19 

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 

Denumirea Contractului: ".......................................................................... 

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(a) in (adresa de domiciliu), 

identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria , nr , eliberat de , la data de  , CNP , 

in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului (in cazul unei Asocieri, se va 

completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect 

" ", organizată de ....................., confirm că ne însuşim condiţiile contractuale obligatorii, 

respectiv modelul de contract de delegare ataşat la documentaţia de atribuire. 

 
 

Data: 

 
 

Semnătura: 

 

 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)



 

Formularul nr. 20 

GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE 

[antetul emitentului] 
 

Către: ___________________________________denumirea ofertantului 

 

Scrisoare de garanţie /Poliţa de asigurare nr:. ........ Data: 

Cu privire la contractul « », încheiat între clientul nostru 

[numele Contractantului], în calitate de „Delegat", şi 

în calitate de „Delegatar", în conformitate cu termenii şi 

condiţiile convenite de Delegatar împreună cu Delegatul în contractul din data [data 

("Contractul"), 

Având în vedere că termenii scrişi cu majuscule au semnificaţia acordată acestor termeni în 

contract. 

Noi .......................[numele băncii/societăţii de asigurări] ne obligăm prin prezenta, 

necondiţionat şi irevocabil, să plătim Delegatarului suma de __________ , în 

conformitate cu termenii şi condiţiile de mai jos: 

A. Ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă de bani solicitată de 

Delegatar, dar în limita valorii Garanţiei de Bună Execuţie, pentru a garanta: 

a) plata oricăror penalităţi care se pot înregistra în favoarea Delegatarului, 

b) plata Redevenţei 

c) plata oricăror sume către Delegatar, conform Contractului, inclusiv ca urmare a 

neîndeplinirii de către Delegat a obligaţiilor asumate prin Contract; 

Sub rezerva oricărei obiecţii a Delegatului sau a oricărei alte Părţi, vom achita Delegatarului 

suma menţionată mai sus sau orice alte sume pe care le-ar putea solicita, cu condiţia ca aceste 

sume să nu depăşească valoarea menţionată mai sus, prin transfer bancar sau fonduri disponibile 

imediat în contul Delegatarului la orice bancă din România sau prin orice altă metodă acceptată 

de Delegatar. 

B. Toate plăţile achitate la cererea Delegatarului vor avea valoare netă şi fără taxe sau 

deduceri prezente sau viitoare, precum plata oricăror taxe, titluri executorii, comisioane, deduceri 

sau sarcini, indiferent de natura acestora sau de instituţia care le impune. 

C. Prin prezenta ne asumăm toate obligaţiile directe, necondiţionate şi irevocabile. Nu vom fi 

exoneraţi de niciuna din aceste obligaţii din orice motiv sau cauză, precum modificări ale 

termenilor şi condiţiilor 

Contractului sau modificări în volumul sau natura serviciilor prestate de Delegat sau 

nerespectarea sau neîndeplinirea oricărei proceduri de către Delegatar sau o terţă parte ce ar putea 

să ne exonereze de taxe sau de obligaţiile asumate prin prezenta. 

D. Delegatarul va returna Delegatului Garanţia de Bună Execuţie în termen de cel mult 14 

(paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur 

care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat 

până la acea dată pretenţii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii 

contractuale. 

E. Orice litigiu privitor la prezenta garanţie va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia în 

vigoare în România. 

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

  

 

 

 Parafată de Banca/Societatea de asigurări 

        (semnătura autorizată) în ziua.................. luna 

          ................................................. anul 

 

 



 
 

Formular Declaraţie privind respectarea reglementărilor naţionale de mediu 

 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR 

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

 

 

  Prin această declaraţie subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al 

…………………………………………., participant la licitatia pentru: ………………….(obiectivul de 

investiţie) declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, că 

vom respecta şi implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertă conform reglementarilor stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 

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

relevante din domeniul mediului si protectiei mediului şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligaţii. 

 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda» 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei      ............................................ 

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

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

Detalii despre ofertant  

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

Ţara de reşedinţă                                                         ................................................... 

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

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

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

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

 

 

 

  



 

Formular Declaraţie privind respectarea reglementărilor din domeniul social şi al relaţiilor de 

muncă 

 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR 

DIN DOMENIUL SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

 

 

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 

autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si 

datele de identificare) declar pe propria raspundere că vom respecta si implementa prestarea serviciilor 

cuprinse în ofertă conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în 

domeniul social si al relatiilor de munca. 

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

relevante din domeniul social şi al relaţiilor de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru 

îndeplinirea acestor obligaţii. 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul 

Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă” 

 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

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

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

Detalii despre ofertant  

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

Ţara de reşedinţă                        ............................................. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

  



Formular - Declaratie cuprinzând informaţiile considerate confidenţiale 

  

 

Operator  economic 

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

(denumirea/numele) 

 

 

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________                                                                    

(denumire  si date de identificare operator economic)   

declar pe propria răspundere că pentru”___________________________________”  

(se trece numele procedurii) 

Următoarele informaţii cuprinse în propunerea tehnică/propunerea financiară
1
 sunt confidenţiale: 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Justificarea caracterului confidenţial.  

_______________________________________________________________________ 

 

 

Ataşăm prezentei dovezi care conferă caracterul confidenţial al informaţiilor indicate ca fiind 

confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elemente confidenţiale ale ofertelor. Se vor avea 

in vedere prevederile art 19 din Legea 101/2016 coroborat cu prevederile art.41 din Legea nr.100/2016 

actualizata 

 

 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

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

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

Detalii despre ofertant  

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

Ţara de reşedinţă                    ..................................................... 

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

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

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

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

 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceţi întregul nume] 

Numele membrului asocierii: [introduceţi întregul nume] 

Numele subcontractantului: [introduceţi întregul nume] 

 

 

 

 

                                                      
1 
 Se va opta pentru una, întocmindu-se formulare separate dacă atât propunerea financiară, cât și cea 

tehnică conțin clauze confidențiale 

 

 


