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Formularul 1 
Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante 

nr. ............/............. 
  

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
Către  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul 
Bistriţa-Năsăud 

 
Ca urmare a anunţului de participare publicat pe www.e-licitatie.ro, privind     procedura de licitatie deschisa  
pentru atribuirea contractului Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv 
activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de 
Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud 
 
noi __________________ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele: 

   

1. Documentul _______________________ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei; 

 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ___copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

 

 Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 



Formular 2  
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a 
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda 
şi/sau spalare de bani. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

 
 

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

Operator economic, 
 

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

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular 3 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 

 
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana 

juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] 
pentru Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de 
precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al 
Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud, la data de .............. [se inserează data], organizată de 
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;  
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în care este stabilit;  
c1) nu sunt in situaţia ca în ultimii 2 ani sa nu imi îndeplinesc sau sa imi îndeplinesc în mod defectuos 
obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarilor;  
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;  
e) nu prezint informaţii false sau incomplete faţă de informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, 
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
                

 
Operator economic, 

…………………………. 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formularul 4 

 
         Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 

 
 
                          
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006,  

cu modificările si completările ulterioare 
 
 
 
 
 
 
 

 Subsemnatul ______________________, reprezentant legal/împuternicit al operatorului economic 

_____________________________________, (numele ofertantului/oferatantului asociat/subcontractantului) 

participant la procedura de atribuire a contractului de Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de 

Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud, prin prezenta, 

declar pe propria răspundere cunoscând prevederile art. 292 Cod penal privind falsul în declaraţii, că 

___________________________ (numele ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului) nu are drept 

membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi nu are acţionari ori 

asociaţi care sa se afle în oricare din situaţiile prevăzute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Declar de asemenea faptul că am luat cunoştinţă de sancţiunea prevăzută de art. 69^1 din O.U.G. nr. 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
 
 

Operator economic, 
........................ (semnatura autorizata) 



Formular 5 
 

DECLARAŢIE 
privind calitatea de participant la procedura 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________(denumirea operatorului economic), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publica cu denumirea Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de 
Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și 
managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud, la data 
de......................................, organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, particip şi depun oferta: 

 în nume propriu; 

 ca asociat în cadrul asociaţiei __________________________; 

 ca subcontractant al ___________________________; 

(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

 

Subsemnatul declar ca: 

 nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 

 sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 

(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

Subsemnatul declar ca 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 publica sau, în 
cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica. 

De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 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, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la orice aspect tehnic 
şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 

 

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

 
 
 

Operator economic, 
 

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

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular 6  
 

 
CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă  
 
 
   I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată 
de ........................................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .................................... din data de 
...............................,  certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din 
toate punctele de vedere.  
   II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:  
   1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
   2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele  
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  
   3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de  
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
   4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de 
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  
   5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista 
consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
   6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau 
intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei 
proceduri;  
   7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, 
cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
   8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
   III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
     
 
 

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

Operator economic, 
 

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

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular 7  
 
 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

5. Fax: 

6. E-mail: 

7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare  

[numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare] 

8. Obiectul de activitate, pe domenii:  

[în conformitate cu prevederile din statutul propriu] 

9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul 

[adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare] 

10. Principala piata a afacerilor: 

11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

                           
Anul 

Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (mii lei) 

Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie (echivalent euro) 

.....   

.....   

.....   
Media anuala   

 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor orice documente 
doveditoare. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, alte perosoane juridice să furnizeze 
informatii reprezentantilor autorizati ai Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare 
respectiv activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul 
Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud cu privire la orice aspect în 
măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus. 

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

Operator economic, 
 

................................ (semnătura autorizată) 



Formular 8 FORMULARE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII  



 

 

 

ANEXA NR.1 
DECLARAŢIE 

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  
 
   I. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Cod unic de înregistrare 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Numele şi funcţia 
   …………………………………………………………………………………………………… 
           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
  
   II. Tipul întreprinderii  
 Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-
financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.2. 
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 
anexei nr.2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.   
 
   III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1  
    Exerciţiul financiar de referinţă2 

Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii 
lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro) 

   
   
 
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care 
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, 
mijlocie sau mare). 
 Nu 
 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 
 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. 

Data întocmirii .................................... 
Semnătura .......................................... 
_________  
   1 Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 
27/2006.  
   2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri 
anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  



 

 

 

ANEXA NR. 2  
 

    CALCULUL 
pentru întreprinderile partenere sau legate  

 
    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:  
   - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe 
adiţionale);  
   - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe 
adiţionale).  
 
    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate  
     

Perioada de referinţă 
 Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 
anuală netă 

(mii lei/mii Euro) 

Total active 
(mii lei/mii Euro) 

1. Datele1 întreprinderii solicitante sau 
din situaţiile financiare anuale 
consolidate (se vor introduce datele din 
tabelul B1 din secţiunea B2 

   

2. Datele cumulate1 în mod proporţional 
ale tuturor întreprinderilor partenere, 
dacă este cazul (se vor introduce datele 
din secţiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate1 (dacă există) - 
dacă nu au fost deja incluse prin 
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se 
vor introduce datele din tabelul B2 din  
secţiunea B) 

   

TOTAL                      
 
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili 
categoria întreprinderii" din Anexa nr.1.  

 

 

   ___________  
   1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri 
anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  
   2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor 
financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale 
consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.  



 

 

 

 
FIŞA DE PARTENERIAT  

   1. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
…………………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
…………………………………………………………………………………………………………… 
   Codul unic de înregistrare 
…………………………………………………………………………………………………………… 
   Numele, prenumele şi funcţia 
…………………………………………………………………………………………………………… 
         ( preşedintelui consiliului de administraţie, directorului 
general sau echivalent) 
    2. Date referitoare la întreprinderea legată  
Perioada de referinţă 

 Numărul mediu anual  
de salariaţi3 

Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

Total         
   

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La 
acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere 
parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în 
conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru 
întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.  
 
   3. Calculul proporţional  
a) Indicaţi exact proporţia deţinută4 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul 
căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din 
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre 
procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse în tabelul de la pct.1.  

    Tabelul de parteneriat - A.2.  

    Procent Numărul mediu anual 
de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală 
netă  

(mii lei/mii Euro) 

Active totale5  
(mii lei/mii Euro) 

Valoare rezultată în urma 
aplicării celui mai mare 
procent la datele introduse în 
tabelul de la pct.1. 

   

    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.  
 
   3 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
   4 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. 
La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.  
   5 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.      



 

 

 

Secţiunea A  
 

    ÎNTREPRINDERI PARTENERE  
 
 
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare 
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi 
legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi 
legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.  
 
 
   1. Date de identificare şi date financiare preliminare  

Tabelul A.1.  
    Întreprinderea parteneră - Date de identificare 

Numărul 
mediu 

anual de 
salariaţi 

Cifra de 
afaceri 
anuală 

netă (mii 
lei/mii 
Euro) 

Active 
totale (mii 

lei/mii 
Euro) 

Numele sau 
denumirea 

întreprinderii 

Adresa 
sediului 
social 

Cod unic de 
înregistrare 

Numele şi 
prenumele 

preşedintelui 
consiliului de 
administraţie, 
directorului 
general sau 
echivalent 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Total:       
     
NOTĂ:  
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare 
întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.  
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de 
întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).  
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă 
există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere 
parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale 
întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru 
întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.  
 
     



 

 

 

Secţiunea B  
 

    ÎNTREPRINDERI LEGATE  
 
   1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii:  
    Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile 
financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).  
    Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu 
este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).  
 
    NOTĂ:  
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date 
ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale 
întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja 
inclusă prin consolidare6).  
 
   2. Metode de calcul pentru fiecare caz  
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai 
jos.  

    Tabelul B.1.  
     Numărul mediu anual 

de salariaţi7 
Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale (mii lei/mii 
Euro) 

Total    
   

            
    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul "Calculul 
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".  
     

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 

Întreprinderea 
legată(denumire/date de 

identificare) 
Adresa sediului social Cod unic de 

înregistrare 

Numele şi prenumele 
preşedintelui consiliului 

de administraţie, 
directorului general sau 

echivalent 
A.    
B.    
C.    
D.    
E.    
    NOTĂ:  
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale 
consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de 
parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.  
    ___________  
   6 Definiţia întreprinderii legate din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006..  
   7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  



 

 

 

   Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa 

o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor 

întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.  

 
    Tabelul B.2.  

Întreprinderea numărul: Numărul mediu anual 
de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale (mii lei/mii 
Euro) 

1.*)    
2.*)    
3.*)    
4.*)    
5.*)    

Total 
   

 
    NOTĂ  
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul 
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ___________  
   *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FIŞA 
privind legătura dintre întreprinderi nr. ............ din tabelul B.2., secţiunea B 

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)  
 
   1. Date de identificare a întreprinderii  
  Denumirea întreprinderii 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Adresa sediului social 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Codul unic de înregistrare 
   …………………………………………………………………………………………………… 
   Numele, prenumele şi funcţia 
   …………………………………………………………………………………………………… 
           (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent) 
 
  
   2. Date referitoare la întreprindere  
     

Perioada de referinţă 

 Numărul mediu anual 
de salariaţi7 

Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale(mii lei/mii 
Euro) 

Total 
   

     
Datele trebuie introduse în tabelul B.2. din Secţiunea B.  
 
    NOTĂ:  
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din 
alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei 
eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă 
nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.  
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea 
solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.  
 
 
 
 
 
    ___________  

   7. În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de 
salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  

 



 

 

 

Formular 9 
 

DECLARAŢIE 
privind lista principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani  

 
 
Subsemnatul, reprezentant al __________________________________, (denumirea / numele şi sediul 
/ adresa operatorului) declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de 
achizitie pentru Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv 
activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul 
Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud, şi tinând cont de 
prevederile legislatiei penale aplicate faptei de fals în declaratii, că datele prezentate în tabelul anexat 
sunt reale. 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor orice 
documente doveditoare. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, alte perosoane juridice să 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la orice 
aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor declarate. 

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

 
 
 

Operator economic, 
 

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

(semnătura autorizata



 

 

 

 
Anexa 1 la formularul 9 

 

Nr. 
crt.

Obiectul 
contractului

Cod 
CPV

Beneficiar
(numele si 

adresa 
completă) 

Calitatea 
prestatorului 

* 

Procentul 
din 

contract 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

Perioada 
derulării 

contractului 
** 

Valoarea 
serviciilor efectiv 

prestate (lei) Scurtă descriere a 
serviciilor prestate 

*** 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
* Calitatea în care ofertantul a participat la realizarea contractului mentionat (contractant unic, 
contractant conducător de asociatie, contractant asociat, subcontractant) 
** Se va preciza data semnării şi data finalizării contractului 
*** Se vor preciza cantităti de deşeuri tratate/eliminate zilnic, nr. locuitori deserviti



 

 

 

Anexa 2 la Formularul 9  
 

RECOMANDARE 

[model recomandat. Se poate folosi orice alt format care sa furnizeze datele solicitate prin fisa 

de date] 

 

Prin prezenta recomandam pe ........................................................................................, pentru 
realizarea unor servicii similare cu cele care fac obiectul licitatiei cu denumirea Delegarea prin 
Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare și 
transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de 
Colectare din jud. Bistrița-Năsăud in baza informatiilor de mai jos: 

1. Denumirea si obiectul contractului:................................................................................................... 

2. Numarul si data contractului:............................................................................................................ 

3. Calitatea de participant la indeplinirea contractului (se bifeaza obtiunea corespunzatoare): 

 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 contractant asociat 

 subcontractant 

4. Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; 

Daca pe parcursul realizarii lucrarii au fost inregistrate: 

 neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de prestari; 

 cazuri de accidente produse din vina exclusiva a prestatorului; 

 receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii legislatiei in vigoare. 

 

Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care   
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

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

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

 

 

Conducator institutie, 

 
 



 

 

 

Formular 10 
 

DECLARAŢIE  
privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere, în 

ultimii 3 ani 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al__________________________________, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai 
jos sunt reale. 

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

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________(se precizează data expirării  perioadei 
de valabilitate a ofertei) 

 
Indicator Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal angajat    
Din care personal de conducere    
 

Data 
 
 

Operator economic, 
........................ (semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Formular 11 
 

DECLARAŢIE 
privind lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al______________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

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

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________ (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 

 

Denumire subcontractant şi 
datele de identificare 

Partea/ părtile din contract 
care urmează a fi 

subcontractate 

Acord subcontractor cu specimen de 
semnatura 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
 
 
 
Data 
 
 

Operator economic, 
........................ (semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Formular 12  
 

SANATATE SI PROTECTIA MUNCII 
 
 
 

Subsemnatul _______________________________, reprezentant al 
_____________________________ (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma 
angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile 
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile 
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea 
acestor obligatii. 

 

 

Data 
 
 

Operator economic, 
........................(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Formular 13 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor 

Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud 
 

Stimaţi reprezentanţi ai Autorităţii Contractante, 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
________________(denumirea/numele), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm Serviciul Public de Salubrizare respectiv 
activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul 
Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud la urmatoarele tarife:  

Denumire activitate Denumire operatie Unitate de 
masura 

Tarif 
ofertat 

Precolectare, colectare şi transport al 
deşeurilor municipale, inclusiv a 
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 
menajere, cu exceptia celor cu regim 
special 

persoane fizice inclusiv asociatii 
de locatari / proprietari 

lei / 
persoana / 

an 
 

agenti economici / institutii 
publice lei / tona  

Colectarea, transportul, depozitarea 
deşeurilor rezultate din activităti de 
constructii şi demolări  

persoane fizice inclusiv asociatii 
de locatari / proprietari lei / tona  

agenti economici / institutii 
publice lei / tona  

Colectarea, transportul, depozitarea şi 
valorificarea deşeurilor voluminoase, 
DEEE, etc (*) 

persoane fizice inclusiv asociatii 
de locatari / proprietari lei / tona  

agenti economici / institutii 
publice lei / tona  

şi să plătim Autorităţii Contractante o redevenţă de _________________ [suma in litere si in cifre] lei 
trimestrial, pe toată durata contractului.  

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 120 zile (nouazeci zile), respectiv 
până la data de _______________(ziua/luna/anul), şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

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

Precizăm că: 

 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

  nu depunem ofertă alternativă. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi. 

Data 
Operator economic, 

........................ (semnatura autorizata) 



 

 

 

Anexa  la Formularul 13 
 

INSTRUCTIUNI PRIVIND REALIZAREA FISEI DE FUNDAMENTARE A 
TARIFELOR 

Autoritatea contractanta atrage atentia tuturor ofertantilor asupra necesitatii corelarii tututor 
activitatilor si aspectelor prezentate in oferta tehnica cu Fisa de fundamentare a tarifelor. 
Toate activitatile si aspectele tehnice trebuie cuprinse in documentul sus-mentionat, respectiv 
in fundamentarea tarifului. 

Tariful cuprinde suma tuturor activitatilor a caror desfasurare este necesara pentru prestarea 
serviciilor. 

In cazul in care activitatile prezentate in oferta tehnica nu se regasesc in Fisa de fundamentare 
a tarifelor, oferta este considerata neconforma. 

La realizarea Fisei de fundamentare a tarifelor, Ofertantul trebuie sa aiba in vedere elementele 
de cost prezentate in modelul Fisei, fara insa a se limita numai la ele. Elementele de cost vor 
fi calculate pornind de la volumul activitaii anuale si vor fi exprimate in lei/an, respectiv 
lei/tona. 
 
Pentru fiecare dintre activitati va fi prezentata cate o Fisa de fundamentare a tarifului. Pentru 
fiecare element de cost va fi prezentat in detaliu modul de calcul (ex. tip utilaj, consum orar, 
numar de ore de functionare, consum total; categorie de personal, salariu lunar;  tip analiza, 
numar probe pe an, cost analiza etc.). 
 
Costurile totale anuale si Costurile unitare vor fi calculate ca si costuri medii de operare 
pentru toata durata contractului, pornind de la prognoza de generare a deseurilor, prezentata in 
in Caietul de sarcini. Calculele vor avea in vedere si acoperirea costurilor de investitii 
necesare in perioada de derulare a contractului. 
 
Activitatea de precolectare, colectare-transport include: 
1. costuri de operare pentru activitatea de colectare-transport deseuri mixte de la populatie in mediul 
urban 
2. costuri de operare pentru activitatea de colectare-transport deseuri mixte de la populatie in mediul 
rural 
3. costuri de operare pentru activitatea de colectare-transport hartie de la populatie in mediul urban 
4. costuri de operare pentru activitatea de colectare-transport plastic+metal de la populatie in mediul 
urban 
5. costuri de operare pentru activitatea de colectare-transport sticla de la populatie in mediul urban 
6. costuri de operare pentru activitatea de colectare-transport hartie de la populatie in mediul rural 
7. costuri de operare pentru activitatea de colectare-transport plastic+metal de la populatie in mediul 
rural 
8. costuri de operare pentru activitatea de transport deseuri mixte de la Statia de transfer la CMID 
9. costuri de operare pentru activitatea de transport hartie de la Statia de transfer la CMID 
10. costuri de operare pentru activitatea de transport plastic+metal de la Statia de transfer la CMID 
11. costuri de operare pentru activitatea de transport sticla de la Statia de transfer la CMID 
 
Activitatea Statiilor de transfer si a Centrelor de colectare include: 
1. costuri de operare pentru activitatea din Statiile de transfer 
2. costuri de operare pentru activitatea din Centrele de colectare



 

 

 

Fisa de fundamentare a tarifului pentru ................................ 
     
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────│                                                                          
│                                                                              │  │Tarif │ 
│                               Specificaţie                               │U/M│  │propus│ 
│                                                                          │   │  │lei/UM│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│1. Cheltuieli materiale, din care:                                        │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Combustibil şi lubrifianţi                                                │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Energie electrică tehnologică                                             │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Piese de schimb, utilaje                                                  │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Materii prime şi materiale consumabile                                    │   │         │     
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Echipament de lucru şi  protecţia muncii                                  │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Reparaţii                                                                 │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport                        │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Redevenţă                                                                 │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Cheltuieli cu protecţia mediului                                          │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Alte servicii executate de terţi                                          │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│Alte cheltuieli materiale                                                 │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│2. Cheltuieli cu munca vie:                                               │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│- salarii                                                                 │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│- CAS                                                                     │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│- fond şomaj                                                              │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│- CASS                                                                    │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│- fond accidente şi boli profesionale                                     │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│- cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii                     │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│- fond garantare creanţe salariale                                        │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)                 │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│3. Taxe licenţe                                                           │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor                                   │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│5. Alte cheltuieli                                                        │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)                                   │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│B. Cheltuieli financiare                                                  │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│I. Cheltuieli totale (A+B)                                                │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│II. Profit                                                                │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│III. Cotă de dezvoltare                                                   │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│IV. Venituri obţinute din activitatea de salubrizare (I+II+III)           │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│V. Cantitate programată                                                   │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│                                                                          │   │         │      
│VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)                                            │   │      │       
│                                                                          │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│VII. TVA                                                                  │   │         │      
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼ 
│VIII. Tarif, inclusiv TVA                                                 │   │         │      
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴ 



 

 

 

Formular 14 
 

ÎMPUTERNICIRE 
 

 

Subscrisa___________________________________, cu sediul 
în__________________________________ înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
_________________________ CUI _________________ atribut fiscal _____, reprezentată legal prin 
_____________________________________, în calitate _________________________, 
împuternicim prin prezenta pe ______________________________ domiciliat în 
____________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ____, nr. 
_____________, CNP ___________________, eliberat de ________________,la data de 
____________, având funcţia de ________________________, să ne reprezinte la procedura de 
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de 
precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de 
Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

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

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

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

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

 

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

 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formular 15 
Model - ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 
 
 

Conform ____________________________________________________________. 
                            (incadrarea legala) 
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 
         S.C. ________________________ 
 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________ 
__________________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: 
 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste  
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. 
 
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a 
sarcinilor convenite de comun acord. 
 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului  
de asociere; 

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de  
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. 
 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru 
executie obiectivului supus licitatiei: 
 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Liderul asociatiei: 
 
S.C. ______________________ 
 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      __________________ 

                               ASOCIAT, 
                                    ___________________ 

                 
 
 
 OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 



 

 

 

 
 

Formular 16 
                                                                                                                    
Operator economic 
………………............................. 
         (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND LISTA CONTRACTELOR IN DERULARE 
 
Subsemnatul, reprezentant al __________________________________, (denumirea / numele şi sediul 
/ adresa operatorului) declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de 
achizitie pentru Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv 
activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul 
Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din jud. Bistrița-Năsăud, organizata de 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale 
în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi tinând cont de prevederile legislatiei penale aplicate faptei de fals în 
declaratii, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor orice 
documente doveditoare. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, alte perosoane juridice să 
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la orice 
aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor declarate. 

 
 
Data 
 
 
Semnatura autorizata  
 
 

 

Operator economic 
………………............................. 
         (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Anexa 1 la formularul 16 
 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului

Cod 
CPV 

Beneficiar 
(numele si 

adresa 
completă) 

Calitatea 
prestatorului 

* 

Procentul 
din 

contract 
îndeplinit 

de 
prestator 

(%) 

Perioada 
derulării 

contractului ** 

Valoarea 
serviciilor efectiv 

prestate  
(lei) 

Scurtă descriere 
a serviciilor 
prestate *** 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
* Calitatea în care ofertantul participa la realizarea contractului mentionat (contractant unic, 
contractant conducător de asociatie, contractant asociat, subcontractant) 
** Se va preciza data semnării şi data finalizării contractului 
*** Se vor preciza cantităti de deşeuri tratate/eliminate zilnic, nr. locuitori deserviti 
 
 
 



 

 

 

Formularul 17 
SCRISOARE DE GARANŢIE /POLITA EMISA DE SOCIETATEA DE ASIGURARE 

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
(model recomandat)  

 
 

Către ___________________________________________ 
                              (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, 
                        (denumirea contractului de achiziţie 
publică) 
noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________, 
 (denumirea băncii/societăţii de asigurare)                               (adresa autoritatii emitente) 
ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de 
                                                           (denumirea autorităţii contractante)  
__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă 
                    (în litere şi în cifre) 
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să 
specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre 
situaţiile următoare: 
 
    a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate  
                               (denumirea/numele) 
a acesteia; 
                     
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                    (denumirea/numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
 
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ 
                                                                                                     (denumirea/numele) 
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 

d) in baza art 2781 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 si OUG 76/2010, 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ofertantul 
________________________________________ a depus contestatie la  

(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii) 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si aceasta a fost respinsa. 

 De asemenea, noi _______________________ (numele băncii/societatii de asigurare), având 
sediul înregistrat la _______________ (adresa), ne obligăm faţă de ______________ (denumirea 
autorităţii contractante) să plătim din garanţia de participare suma de 13.546,96 lei, la prima sa 
cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în 
cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei, este urmare a 
depunerii la Consiliu, de către ofertantul __________________(denumire/nume ofertantului) a unei 
contestaţii la procedura mai sus menţionată, iar Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a 
respins contestaţia. 
 
 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 
 
Parafată de Banca/Societatea de asigurare___________ în ziua ______ luna ________ anul ___ 

 
              
          (semnătura autorizată) 
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