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Formular 1 

 

SCRISOARE DE PARTICIPARE 

la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de 

“Delegare a gestiunii  prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, tratare mecano biologica și 
depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii” 

 

Către:  UAT MERENI 

Str.Libertatii nr.112 

Ofertantul:  

 operator economic ofertant în nume propriu ......................................... (denumire) 

 asociere de operatori economici, constituită din 

  Liderul asocierii: .................................................... (denumire) 

  Asociați: ................................................................. (denumire) 

 subcontractanți nominalizați în ofertă: ................................................. (denumire) 

 terți susținători: ..............................................................................  (denumire) 

2. Sediul ofertantului (adresa sediului social: ....................................., telefon ...................., fax......... ......) 

3. Date de identificare ale ofertantului (nr. de înregistrare în Registrul Comerțului şi cod unic de înregistrare) 
.............................................................................................. 

(in situaţia în care oferta depusă este prezentată de o asociere, la punctele 2 si 3 se vor menționa toate datele pentru 

fiecare operator economic din asociere) 

4. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plățile, de către entitatea contractantă 
................................................................................................................ 

5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte ofertantul la procedură şi date de contact valabile pentru comunicări 
privind procedura de atribuire: 

Nume          GURITA    DUMITRU 

Adresă         STR.LIBERTATII NR.112 

Telefon         0722548970 



Fax  

E-mail primaria.mereni@yahoo.com 

6. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului de 

achiziție publică, să încheiem, cu UAT Mereni, contractul de achiziție publică, conform prevederilor legale, la invitația 

Autoritatii contractante.  

7. Am luat la cunoștință de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele asumate prin participarea 

la procedură, vom fi decăzuți din drepturile câștigate în urma atribuirii contractului de achiziție publică.  

8. Confirmăm faptul că oferta, toate documentele  transmise  sunt/vor ficonfirmate cu originalul  

9.Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancțiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi 
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum 
şi pentru realitatea informațiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 

10. Am luat cunoștință de prevederile Documentației de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii 
şi suntem de acord ca procedura să se desfășoare în conformitate cu acestea. 

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

___________________________ 
 (denumirea ofertantului) 

___________________________ 
 (nume, prenume persoană autorizată) 

___________________________ 
 (funcţie) 

___________________________ 
 (semnătura autorizată şi ștampila) 



Formular 2 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ..............…….................., cu sediul ..............……................, telefon ………............ fax ……….... .…, înmatriculată 
la Registrul Comerțului 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 ..............................., CNP .............................., având funcția de .................................., să ne reprezinte la 

procedura de achiziție publică, organizată de UAT MERENI în scopul atribuirii Contractului de delegare a gestiunii  prin 

achiziție publică de servicii , a activităților de sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale 

din UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii. În îndeplinirea mandatului său, 
mandatarul va avea următoarele drepturi : 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 
procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau 
în urma desfășurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate 
actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislației penale privind falsul în declarații şi sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la 

excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică. 

[Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, 

carte de identitate, pașaport).] 

Denumirea mandantului 

S.C. ……………………………… 

reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie) 

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)                     (Semnătura autorizată) 

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

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INFORMAŢII DESPRE OFERTANT 



Formular 3.1 

INFORMAŢII GENERALE DESPRE OFERTANT 

  

1.  Numele / denumirea operatorului economic 
......................................................................................................................... 

Asocieri de operatori economici: 

- ..................................................... (Liderul asocierii) 

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

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

2. Adresa înregistrată a operatorului economic / Liderul asocierii 

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

Telefon .............................. Fax.............................  E-mail……….................... 
3. Tipul companiei (persoană fizică, parteneriat, corporație, etc.) * 

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

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

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

5. Naționalitatea operatorului economic *    .......................................................... 

6 Companiile străine trebuie să precizeze dacă şi-au stabilit birouri în România în conformitate cu 

reglementările aplicabile (cu titlu informativ). 

 Da   Nu 

7 Persoană de contact pentru această ofertă: 
Nume              GURITA DUMITRU 

Organizație              COMUNA MERENI 

Adresă             STR.LIBERTATII  NR.112 

Telefon           0722548970 

Fax  

E-mail         primaria.mereni@yahoo.com 

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

Semnătură: .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 
Data:..................... 
L.S. 

  



Formular 3.2 

MODEL ACORD DE ASOCIERE 

 

CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI  

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ............. ........................ nr..................., 

telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerțului din ......................................... sub 

nr..........................., cod unic de înregistrare...................................., cont ........................... .................deschis 

la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcția 

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 1 - LIDER DE ASOCIERE 

şi  

S.C................................................., cu sediul în .................................,str. ................................ Nr..................., telefon 

..................... fax ..............................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................ sub 

nr............................, cod unic de înregistrare...................................., cont .......................... ................... deschis la 

............................................ reprezentata de ................................................................. având funcția 

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 2 

și  

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

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea participării la procedura de atribuire şi, ulterior, 
execuției în comun a contractului de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de servicii , a activităților de sortare, 

tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la 
dispoziție a infrastructurii, conform Documentației de Atribuire puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă – 

UAT MERENI. 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

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

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

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

Contractul de delegare va fi semnat de către liderul de asociere…...........………………, desemnat ca fiind reprezentantul 
autorizat să primească instrucțiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. 

Art. 5. Părțile vor răspunde solidar şi individual în faţa Autoritatii Contractante în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor 

obligaţiilor şi responsabilităților decurgând din sau în legătură cu Contractul. 



Art. 6. În caz de adjudecare, asociații au convenit asupra următoarelor cote de participare în cadrul asocierii: 

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

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

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

Art. 7. Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi 
sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să 
transmită cota sa sau parte din aceasta, altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil 

atât al celorlalte Părţi, cât şi al Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu 
prevederile contractului de delegare ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Entitatea 

Contractantă. 

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare, câte un exemplar pentru 

fiecare Parte. 

 

LIDER  _______________________ 

  _______________________  (semnătura autorizată) 

L.S 

 

ASOCIAT 2 _______________________ 

  _______________________  (semnătura autorizată) 

........... 

L.S. 

 

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

 

 

 

 

Formular 3.3 



MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

de lucrări sau servicii conexe, necesare prestării activităților serviciului de salubrizare delegate în cadrul contractului 

de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de servicii , a activităților de sortare, tratare mecano biologica și 
depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii 

 1. Părţi: 

Acest acord este încheiat între  

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

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 acord de subcontractare sunt: 

- _____________________ 

- _____________________. 

Art.2. Valoarea activităților de la art. 1 de mai sus este de _____ Lei fără TVA, conform ofertei prezentate de 

subcontractant. 

Art.3. Durata de execuție a activităților este în conformitate cu oferta prezentată de subcontractant. 

3. Alte dispoziții: 

Art.4 În cazul adjudecării contractului de delegare în favoarea ofertantului, subcontractantul va realiza activitățile mai 
sus menționate, în conformitate cu oferta prezentată și va răspunde de respectarea condițiilor tehnice și încadrarea în 
termenele stabilite prin graficul de execuție. 

Art.5 Neînțelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa 

pe cale legală. 

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

NOTA:  Prezentul Acord de Subcontractare conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze. 

   

(semnătură autorizată ofertant)  (semnătură autorizată subcontractant) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DOCUMENTE DE CALIFICARE 



Operator economic         Formularul nr. 4a  

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

(denumirea/numele) 

 

Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

Subsemnatul, .............. reprezentant legal al ......................... (denumirea operatorului economic) în 

calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 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. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat 

prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea niciuneia dintre următoarele 

infracţiuni: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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Operatorul economic        Formularul nr. 4 b 

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

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant legal al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 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 situaţiile prevăzută la art.165 - din Legea 98/2016. 

 

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii 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. 

 

 

Prezenta declaraţie este valabila pana la data de (data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

Data completării 
 

 

 

Operator economic, 

(denumirea/numele) 

 

 

(semnatura reprezentant 
legal) 
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Operatorul economic        Formularul nr. 4 c 

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

(denumirea/numele) 

Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.  167 din Legea  98/2016 

Subsemnatul, .............. reprezentant legal 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. 167 din Legea 

98/2016, respectiv operatorul economic și persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control 
cu privire la operatorul economic nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea 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) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
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) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete 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-o situaţie de 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) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin 
severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să 
prezinte documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

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, 

(numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)  
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Formular 4.1 

 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 

 

Subsemnatul ___________________, reprezentant legal al ___________________, 

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de [ofertant] / [ofertant 

asociat] / [subcontractant] / [terț susținător] la procedura de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii  prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano biologica și 
depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a 
infrastructurii, organizată de UAT Mereni, la data de ......................., declar pe propria răspundere, sub 
sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele: 

(i) [ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terțul susținător] (se alege cazul 

corespunzător şi se înscrie numele) _____________________  nu are drept membri în cadrul consiliului 

de administrație/organului de conducere sau de supervizare şi nu are acționari ori asociați semnificativi 

persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul UAT Mereni; 

(ii) [ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terțul susținător] (se alege cazul 

corespunzător şi se înscrie numele) _____________________   nu se află în niciuna dintre situațiile 

precizate de art. 59 și 60 alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 

referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 

în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta își desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 

consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația 

făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 

cu amendă». 
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Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................................... 

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

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

Denumirea ofertantului ..........................................     

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

 

Notă:  Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 
ofertantului. În cazul asocierii, această declarație va fi prezentată de către fiecare membru în parte, iar 
în cazul în care ofertantul declară că intenționează să subcontracteze o parte a contractului, va fi 
completată şi de către sub-contractant/sub-contractanți şi va fi semnata de reprezentantul legal al 
operatorului economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant).  
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Anexa la Formular 4.1  

Persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Autoritatii contractante 

 

 

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, 

derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: 

  GURITA DUMITRU  – Primar; 

                              – Consilieri locali; 

                              – Membrii comisiei de evaluare; 

                                 – Experți cooptați: 
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 Formular 4.2 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

Declaratie privind cifra de afaceri specifică contractului pe ultimii 3 ani 1 

 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
     E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare _______________________________________ 
(numărul, data şi locul de înmatriculare / înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________ 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________ 
(adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare) 
 
8. Principala piaţa a afacerilor: 
 
9. Situaţia economico-financiară pe ultimii 3 ani specifică contractului: 
 
 

Date financiare2 
                       anul 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Media3  
RON 

Cifra de afaceri anuală specifică 
contractului 

    

Profitul anual     

 
 
Ofertant, 
_________________ 
(numele reprezentantului legal, în clar) 
_____________________ 
(semnătura autorizată) 
 

 
1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. 
2 - Valorile vor fi exprimate în lei. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede în euro 
vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării în care s-a făcut 
înregistrarea şi vor specifica ratele utilizate 
3 -În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere 
în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe 
centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui 
asociat, inclusiv liderul. 
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Formular 4.3 

 

   Operator economic 

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

   (denumirea/ numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE  

ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

Subsemnatul................, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/ numele şi 
sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

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

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

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

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

 

Data: ..................... 
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Anexă la Formularul 4.3 

Numele ofertantului individual, partener în asociere sau subcontractant desemnat 

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

Denumirea 

contractului / 

Tipul serviciilor 

Perioada 

contractului 

(data de 

începere –
data de 

finalizare)  

Cantitatea de 

deșeuri 
sortata/ 

tratată 

mecano 

biologica 

/depozitată 

Locul / zona 

de prestare a 

serviciilor 

Denumire / 

nume beneficiar 

/ autoritate 

contractantă 

Calitatea 

operatorului 

economic **) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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

*) se va preciza valoarea serviciilor de natura şi complexitatea celor prevăzute în caietul de sarcini, 
prestate în perioada indicată în coloana anterioară. 

**) Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

 

 

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 

Data: ..................... 
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Formular 4.4 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ - REFERINŢE CONTRACTE DE SALUBRIZARE 

1 Operator economic:  

2 Calitatea în care a participat la 

îndeplinirea contractului: 

[se bifează opţiunea corespunzătoare] 

 contractant unic sau contractant conducător (lider de 
asociaţie) 

 contractant asociat 

 subcontractant 

3 Denumirea şi obiectul contractului:  

4 Denumirea beneficiarului / clientului:  

5 Date de contact ale persoanei/ 

persoanelor care pot da recomandări: 
Nume: .................................. 

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 Cantitatea de deșeuri sortata/ 
tratată/depozitată *): 

Cantitatea de deșeu 
tratată prin sortare 

Cantitatea de deșeu 
tratată mecano-

biologic 

Cantitatea de deșeu 
depozitată 

   

*) se va preciza cantitatea de deșeu tratat/depozitat în cadrul contractului în perioada ultimilor 3 ani 

împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertei 

Notă:  
1. Ofertantul va avea în vedere corelarea informaţiilor prezentate în Formularul 4.4 şi Anexa la 
Formularul 4.3 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 

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



 23 

Formular nr. 4.5(i)  - ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR 

 

Terţ susţinător financiar 

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

(denumirea) 

 

ANGAJAMENT 

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

 

Către:  UAT MERENI 

STR.LIBERTATII  NR.112 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de 

servicii , a activităților de sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din 

UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, noi ....................... 

(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la ................................. (adresa terţului 
susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
........................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare 

necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia 
conform ofertei prezentate şi contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea 

contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost 
incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 
............................................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) 

[se va completa, după caz] 

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

 (sau)  

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

 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de 
.......................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), în baza contractului de 
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achiziţie publică şi pentru care .................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) 

a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi 
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam 
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de entitatea 

contractantă, cât şi faţă de ............................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori 

economici), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere 
sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
răspundem pentru prejudiciile cauzate Autoritatii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 alin.(3) 

din Legea nr.98/2016, care dă dreptul Autoritatii  contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea 

de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

………………...      ………………. 

                                                                                              (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 4.5(ii) - DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR ECONOMIC ŞI FINANCIAR 

Terţ susţinător economic şi financiar 

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

(denumirea) 

DECLARAŢIE 

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

dispun şi care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului ........................ (denumirea 

ofertantului) pentru îndeplinirea contractului de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de servicii, 
a activităților de sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din UAT 

Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii sunt reale. 

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care 
vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de 
servicii , a activităților sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din 

UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, precum şi că modul în care 
vom interveni în implementarea contractului, dacă este necesar, va consta în .................. (se va preciza 

modul concret în care terţul susţinător va interveni în implementarea contractului). 

LISTA 

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

Nr. 

crt. 

Denumire  Valoare Forma de constituire 

    

    

    

 

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

financiară oferită ............................................................... (denumirea ofertantului/grupului de 

operatori economici). 

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

Terţ susţinător, 

………………. 

(semnătură autorizată) 

L.S. 



 26 

Formular nr. 4.6(i)  - ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR AL CAPACITĂŢII TEHNICE ŞI/SAU 
PROFESIONALE 

 

Terţ susţinător  

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

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

 

Către:  UAT MERENI 

STR.LIBERTATII NR.112 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de 
servicii, a activităților de sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din 

UAT Mereni, Judet Constanta fără punerea la dispoziție a infrastructurii 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 achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea ofertantului/grupului de 
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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 Autoritatii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 alin.(3) 

din Legea nr.98/2016, care dă dreptul Autoritatii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea 

de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 
............................................. (denumirea ofertantului/ grupului de operatori economici). 

 

 

Data completării,      Terţ susţinător, 

………………...      ………………. 

                                                                                       (semnătură autorizată) 
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Formular nr.  4.6(ii) – DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR – EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

Terţ susţinător experienţă similară 

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

(denumirea) 

DECLARAŢIE 

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

delegare a gestiunii  prin achiziție publică de servicii , a activităților sortare, tratare mecano biologica 

și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a 
infrastructurii sunt reale. 

LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

Nr. 

crt. 

 

 

Obiect 

contract 

 

Denumirea/ 

numele beneficiarului 

/clientului 

Adresa 

Calitatea 

prestatorului*)  

Perioada **) 

     

     

 

 

 

 

Capacitatea stațiilor/depozitului: Capacitatea stației de 
sortare 

Capacitatea instalației 
de tratare mecano-

biologic 

Capacitatea 

depozitului 

   

 Cantitatea de deșeuri 
tratată/depozitată *): 

Cantitatea de 

deșeu tratată prin 
sortare 

Cantitatea de deșeu 
tratată mecano-

biologic 

Cantitatea de deșeu 
depozitată 

   

 

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

unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

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

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
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situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 

Prezenta declaraţie este anexă la Angajamentul privind susţinerea tehnică şi profesională oferită de 

noi ................................................................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori 

economici). 

Data completării,      Terţ susţinător, 

………………..      ………………. 

(semnătură autorizată) 
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Formular nr.  4.6(iii) – DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR  TEHNIC ŞI PROFESIONAL 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 

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

(denumirea)  

DECLARAŢIE 

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 indeplinirea contractului de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de 
servicii , a activităților de sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din 

UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii sunt reale. 

Personal/organism tehnic de specialitate 

Nume şi 
prenume 

Pozitia în 

cadrul 

contractului 

Cunoasterea 

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 documentatiei 
de atribuire. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 

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

Autoritatii 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, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ 
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Formular 5.1 (i) 

METODOLOGIE DE EXECUŢIE A SERVICIILOR 

 

1. Managementul şi organizarea activității 

Oferta va trebui să conțină următoarele elemente: 

1.1 Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru (inclusiv numărul de personal) necesare 
desfășurării activității 

1.2 Atribuțiile specifice aferente fiecărei categorii de posturi de lucru cuprinsă în organigramă 
(prezentate în mod sintetic – nu este necesară atașarea Fișelor de post) 

 

2. Operaționalizarea activității 

Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a activităților în mod distinct pentru fiecare activitate 
în parte. 

Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale şi a instrucțiunilor 
de lucru şi lista formularelor care vor fi utilizate în derularea activității prin implementarea sistemelor 
de management de mediu, calitate şi sănătate ocupațională. 

Nu este necesar ca procedurile și instrucțiunile de lucru să fie atașate ofertei. 

 

3. Controlul proceselor. Monitorizarea performanței 

Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru activitățile serviciului salubrizare, modul în care Operatorul 

înțelege să asigure propria monitorizarea, respectiv parametri de monitorizare propuși, frecvența 
determinărilor, metodele de determinare şi procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de 

prelevare a probelor acolo unde este cazul). 

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

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 
L.S. 
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Formular 5.1 (ii) 

 

OBIECTIVELE, NORMELE ŞI POLITICA DE MEDIU A OFERTANTULUI 

 

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum şi 
subcontractanţii) va oferi detalii privind obiectivele, normele şi politicile generale de mediu pe care 
intenţionează să le aplice pe durata prestării serviciilor.  

 

În plus, Ofertantul va oferi detalii privind valabilitatea conform legii a obiectivelor şi politicilor de 
protecţia mediului pe durata prestării serviciilor, precum şi ce norme de mediu vor fi aplicate în scopul 
asigurării execuţiei contractului şi prestării serviciilor la nivel optim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 
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Formular 5.1 (iii) 

SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII   

 

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum şi fiecare 
subcontractant) va furniza detalii referitoare la Sistemul de asigurare a calităţii utilizat în scopul 
implementării şi prestării serviciilor la nivel optim. 

Ca minim, Ofertantul va include în oferta sa Planurile de control, punând la dispoziţie o descriere 
pentru toate activităţile importante în scopul efectuării controalelor, inspecţiilor şi verificărilor. După 
semnarea contractului şi în conformitate cu termenii acestuia vor fi pregătite planuri suplimentare şi 
certificări, în măsura în care acestea sunt necesare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formular 5.1 (iv) 

 

MĂSURI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri, precum şi subcontractanţii ) va oferi detalii 
privind modul în care intenţionează să aplice prevederile legislaţiei în vigoare privind sănătatea şi 
securitatea muncii, pe durata execuţiei contractului.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formular 5.2 

        Ofertant 

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

        (denumirea/ numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI 
PROTECŢIA MUNCII 

  

Subsemnatul ......................................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al 

...................................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să 
prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.  

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor 

obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform propunerii financiare.  

 

 

 

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

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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6. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA FINANCIARĂ 
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Formular 6  

  Ofertant 

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

   (denumirea/ numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

”Contract de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de servicii , a activităților de sortare, tratare 

mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, Judet Constanta, fără 
punerea la dispoziție a infrastructurii” 

 

Către:  UAT MERENI 

STR.LIBERTATII NR.112 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului …............................. 
(denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia contractului de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de servicii , a activităților de 

sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, fără 

punerea la dispoziție a infrastructurii”, să prestăm servicii în cadrul contractului de delegare a 

gestiunii  prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano biologica și 
depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a 

infrastructurii, la următoarele tarife: 

 
Denumire activitate 

Tarif ofertat 

(fără TVA) 
Unitate de 

măsură 

A1 

Tarif pentru activitatea de sortarea deşeurilor de hârtie, 
carton, metal, plastic şi sticlă colectate din deşeurile 
municipale în staţii de sortare 

....................... lei/tonă 

A2 
Tarif pentru activitatea de tratarea mecano-biologică a 
deşeurilor reziduale în instalaţiile integrate de tratare 

....................... lei/tonă 

A3 

Tarif pentru activitatea de eliminarea, prin depozitare, a 

deşeurilor reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile 
de tratare a deşeurilor municipale 

....................... lei/tonă 

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 
condiţiile şi la nivelul de performanţă prevăzute în Contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.  
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Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi cifre), 
respectiv până la data de .................. (ziua/ luna/ anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant 
între noi.  

Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din contractul de delegare.   

Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel mai avantajos din punct de vedere 
economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

   

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

 

   . ....................., (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi 
în numele ........................... (denumirea/ numele operatorului economic) 
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Anexă la Formularul 6  

 

 

Ofertantul va prezenta doua Fişe de fundamentare a tarifului insotite de Memorii tehnico-economic 

justificative conform Ordin ANRSC 640/2022 astfel: 

 Pentru activitatile de sortare, tratare mecano biologica a deseurilor trei Fise de fundamentare 

conform Anexa nr. 1h) la Norme metodologice de aplicare a Ordin ANRSC 640/2022; 

 Pentru activitatea de depozitare a deseurilor o Fisa de fundamentare conform Anexa nr. 1i) la 

Norme metodologice de aplicare a Ordin ANRSC 640/2022. 

La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea 
acestora cu activităţile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică.  

 

Tariful ofertat trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităţilor a căror 
desfăşurare este necesară pentru prestarea serviciilor.  

 

Pentru tariful ofertat , în Fişa de fundamentare a tarifului, respectiv în Memoriul tehnico-economic 

justificativ trebuie să se regăsească activitatea ofertată în propunerea tehnică; în caz contrar, oferta 
va fi considerată neconformă. La estimarea tarifului vor fi luate în considerare doar costurile legate de 

prestarea activităților de sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din 

UAT Mereni, Judet Constanta. 

 

Sumele prezentate vor fi rotunjite la 2 zecimale, utilizand funcţia ROUND. 
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Formular 7 

  Ofertant 

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

   (denumirea/ numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 

 

Denumirea Contractului: Contract de delegare a gestiunii  prin achiziție publică de servicii , a 
activităților de sortare, tratare mecano biologica și depozitare a deșeurilor municipale din UAT 

Mereni Judet Constanta, fără punerea la dispoziție a infrastructurii 

Subsemnatul(a) .................................................................(nume/prenume), domiciliat(a) in 

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), 

seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de 
reprezentant imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa 

denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect “(denumirea 

contractului)”, organizată de UAT Mereni, confirm că ne însuşim condiţiile contractuale obligatorii, 
respectiv modelul de contract de delegare parte din documentaţia de atribuire. 

 

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

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) 
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