
  ROMANIA  
 JUDETUL CONSTANTA     
COMUNA    ADAMCLISI                                  
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTARARE   
 
De  modificare a HCL nr .  27 / 06.05.2011 privind aprobarea delegarii de gestiune prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare al Asociatiei  de  Dezvoltare  
Intercomunitara  Grup  Local de  Actiune  Deleni si a documentatiei pentru licitatia ce 

urmeaza a fi organizata in  vederea  delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului de 
salubrizare al Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Grup  Local de  Actiune  

Deleni  
 

CONSILIUL LOCAL  ADAMCLISI   intrunit in sedinta ordinara din 16.12.2011; 
 
 Având in vedere expunerea de motive prezentata de initiator, Burcea Anton 
Tudorel- primarul comunei Adamclisi precum si raportul de specialitate prezentat de 
Compartimentul de resort din cadrul aparatului   de specialitate al primarului . 

Tinand cont de prevederile H.C.L. nr. 24 / 30.07.2010 privind aprobarea 
Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare, stabilirea acesteia in 
comuna Adamclisi, a contractului de prestari servicii de colectare si transport deseuri 
menajere incheiat intre Consiliul Local Deleni si Consiliul Local Adamclisi precum si a 
contractului  cadru de prestari servicii de colectare si transport deseuri menajere incheiat 
intre Consiliul Local Adamclisi si persoanele fizice si juridice de pe raza comunei 
Adamclisi, HCL nr. 27 / 06.05.2011 privind aprobarea delegarii de gestiune prin 
concesiune  a serviciului public de salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Grup Local de Actiune Deleni si a documentatiei  pentru licitatia ce 
urmeaza a fi organizata in vederea delegarii de gestiune prin concesiune a serviciului de 
salubrizare al asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grup Local de Actiune Deleni; 

Avand in vedere : 
-dispozitiile art.  8 si art.30 din HG nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

- prevederile art.1,alin.2,lit.e, art.3,alin.5, art.8,alin.2 lit.d si h, art.23 si art.30 din  
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
          -  prevederile art.2, art. 5,alin.1, art.6,alin.1, lit. e, art. 11 ,alin. 1 ,lit. B si alin. 3,  si 
art. 13, alin.3  din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- pct.2.2 din Anexa la Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini- 
cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- prevederile Ordinului nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului –cadru al 
serviciului de salubrizare a localitatilor; 



- prevederile art. 40, alin.3 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii; 

- prevederile art. 36 alin.1 precum si ale art. 36 alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In baza  art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică 
locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 
HOTARASTE : 

 
Art. 1. Se modifica HCL nr. 27/2011 astfel ca se aproba delegarea de gestiune prin 
concesiune a  servicului public de salubrizare al Asociatiei  de  Dezvoltare  
Intercomunitara  Grup  Local de  Actiune  Deleni asa cum rezulta din cele 3 anexe ale  
hotararii ce fac parte integranta din aceasta. 
 
 
 
Art.2. Se aproba documentatia de atribuire elaborata in vederea delegarii de gestiune prin 
concesiune a serviciului de salubrizare al Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  
Grup  Local de  Actiune  Deleni , jud.Constanta , care cuprinde :  

 
- Studiu de fundamentare, anexa nr.1 la prezenta hotarare 
- Caietul de sarcini, anexa nr.2 la prezenta hotarare 
- Fisa de date a achizitiei, anexa nr.3 la prezenta hotarare. 
 

Art.3. De  indeplinirea prevederilor prezentei  hotarari raspunde primarul comunei 
Adamclisi , judetul Constanta  . 
 
Art.4. Prezenta  hotarare  se  comunica  Institutiei Prefectului Judetul Constanta, 
Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara- Grup Local de Actiune-Deleni, si  se  aduce  la  
cunostinta  publica  prin  grija  secretarului  comunei Adamclisi .   
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi din cei 11 consilieri 
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
 
NR. 63                         PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNAT 
DATA 16.12.2011            CONSILIER                                          SECRETAR 
                                                                                                             SIBEL SERIF 
 
 
 

 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate prezentat de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Prevederile Hg nr. 71 / 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute de 
OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii; 

- Prevederile  Legii nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor, cu moddificarile si completarile ulterioare; 

- Anexa la Ordinul nr. 111 / 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini 
–cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor; 

- Prevederile Ordinului nr. 110 / 2007 privind aprobarea Regulamentului 
– cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor 

- Prevederile OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul 
Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  MODIFICAREA 
HCL NR. 27 / 06.05.2011 PRIVIND APROBAREA DELEGARII DE 
GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE 
SALUBRIZARE AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITARA GRUP LOCAL DE ACTIUNE DELENI SI A 
DOCUMENTATIEI PENTRU LICITATIA CE URMEAZA A FI 
ORGANIZATA  IN VEDEREA DELEGARII DE GESTIUNE PRIN 
CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GRUP 
LOCAL DE ACTIUNE DELENI. 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (6), lit. a), pct. 14   precum 
si  ale art. 45, art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv MODIFICAREA HCL NR. 27 / 06.05.2011 PRIVIND 
APROBAREA DELEGARII DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A 
SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ASOCIATIEI DE 
DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA GRUP LOCAL DE 
ACTIUNE DELENI SI A DOCUMENTATIEI PENTRU LICITATIA 
CE URMEAZA A FI ORGANIZATA  IN VEDEREA DELEGARII 
DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA GRUP LOCAL DE ACTIUNE DELENI. 

 
 
 
 
 
 

 
PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 
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ROMÂNIA                                                                                
JUDEŢUL CONSTANŢA                                               
"Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"                 
Nr............/.............09.2011 
                                                         

 
                                                                      SE APROBA,  

                                                                     PRIMAR 
                                                                     

 
 
 

 
 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 
 

privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate al 
"Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"       

 
 Cod CPV: 90511000-2 "Servicii de colectare a deşeului menajer"; 
 Cod CPV: 90512000-9 "Servicii de transport de deşeuri menajere" 
      

 

Documentatia de atribuire cuprinde: 

Sectiunea I: Fişa de date a achiziţiei 
Sectiunea II: Condiţii generale şi particulare de contract 
Sectiunea III: Caietul de sarcini (proiectul tehnic este publicat pe situl:www.e-
licitatie.ro) 
Sectiunea IV: Anexe – Modele de formulare  
 
 
Toate informaţiile cuprinse în prezenta documentaţie de atribuire şi toate drepturile 
cu privire la aceasta sunt propietate autorităţii contractante. 
 
Utilizarea documentaţiei de atribuire de către operatorii economici interesaţi este 
permisă numai în scopul elaborării ofertei. 
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Instrucţiuni pentru operatorii economici 

 
 Participarea la procedura de atribuire este deschisă tuturor operatorilor economici 
interasaţi, care îndeplinesc cerinţele legale de natură economică şi finaciară, tehnico-
profesională precum şi celelalte cerinţe solicitate de autoritatea contractantă  cerinţe 
solicitate de autoritatea contractantă prin prezenta documentaţie. 
 Ofertanţii din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii care îndeplinesc prevederile 
legislaţiei în vigoare (Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) beneficiază de 
reducerea cu 50% a nivelului minim al cifrei de afaceri precu şi cel al garanţiilor solicitate 
prin documentaţia de atribuire. 
 Pentru a beneficia de acestă facilitate, ofertanţii încadraţi în categoria IMM vor 
depune odată cu oferta, formularele prevăzute în anexa nr.1 la OUG nr.27/2006 pentru 
modificare şi completarea Legii nr.346/2004, semnate de reprezentatul legal al ofertantului 
( sau de altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul). 
 Operatorii economic – persoane juridice străine – pot beneficia de reducerea 
nivelului minim al cifrei de afaceri precum şi cel al garanţiilor solicitate prin documentaţia 
de atribuire, numai dacă vor prezenta documente edificatoare emise de autorităţi 
competente în ţara de reşedinţă din care să reiasă faptul că au un statut similar celui de 
IMM din România.Asocierea formată exclusiv din operatori economic încadraţi în 
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, persoane fizice sau juridice române şi/sau 
străine, care depun ofertă comună, beneficiază de aceeaşi reducere a cifrei de afaceri şi a 
garanţiilor solicitate prin documentaţia de atribuire. 
 Pentru certificare faptului că participarea ofertantului/candidatului la procedura de 
atribuire este în concordanţă cu regulile de concurenţă, potrivit Ordinului nr.314/2011 al 
Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, acesta are obligaţia de a completa şi prezenta Formulari nr.15, din Secţiunea IV 
– Anexe, reprezentând "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă".   
  

Excluderi din procedură 
  
 Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drpet membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori 
asociaţi persoane care sunt soş/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau 
care se află în relaţii comerciale, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
autoritzăţii contractante este exclus din procedura de atribuire. 
 Fără a afecta posibilittea operatorilor economic de a depune ofertă alternativă sau 
de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul 
aceleaşi proceduri: 
să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea 
excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză; 
să depună ofertă individuală/comună şi sp fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei 
alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este 
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ofertant asociat. 
 Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleaşi proceduri de 
atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să 
distorsioneze concurenţa. În acest sens, operatorul economic are obligaţia de a include în 
oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există.  
 Prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept: 
ü asupra căruia un alt subiect de drept poate execita, direct sau indirect, o influenţă 

dominantă; sau 
ü care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept;  sau 
ü care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a 

unui alt subiect de drept.  
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Secţiunea  I 

 
FISA DE DATE A ACHIZITIEI  

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTA 

Denumire: "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"       
Adresa: Strada Şcolii, nr. 103, Comuna Deleni, judeţul Constanta 
Localitate: Deleni Cod postal:  Tara:România 
Persoana de contact:  Telefon: 0241/854.621 
E-mail:  Fax: 0241/854.621 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

 
I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante 
□ autorităţi locale – servicii publice locale 

Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante    
      DA □                                           NU X 
Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute: 
□ la adresa mai sus menţionată 
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari  
                                                       Data: ...................                                                                   

                                                                        Ora limita: 16:00 
                                                       Adresa: com. Deleni, str. Şcolii,  nr. 103                                                          
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: ..............., ora  16:00 
Clarificarile si/ sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute 
cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro la 
care se va asigura accesul operatorilor economici direct si nerestrictionat, in mod similar 
accesului la fisierul initial, cu exceptia situatiei in care, din motive tehnice, atasarea in 
SEAP este imposibila.  
     Riscurile neaccesării clarificărilor cad în sarcina operatorului economic. 
 Institutia responsabila  pentru solutionare contestatie:  
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresa: Bucureşti, Str Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucureşti 
Localitatea:  Bucureşti                              Cod postal: 030084                  Tara: România 
E-mail : office@cnsc.ro                                          Telefon : 021 310.46.41 
Adresa internet:  www.cnsc.ro                                 Fax : 021 310.46.42 

I.c.Sursa de finantare : 
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce 
urmeaza a fi atribuit:  
Bugetul local al comunelor înscrise în "Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune 
Deleni"   

Dupa caz, proiect/program finantat 
din fonduri comunitare              
   DA  □               NU X 

http://www.e-licitatie.ro
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
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II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract:  Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate 
al "Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"    
II. 1.2) Denumire contract şi locul de prestare  
(c) Servicii   
Categoria serviciului: Anexa 2A 
Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate al "Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"    
Principala locatie a prestarii de servicii: comunele: Deleni, Băneasa, Adamclisi, Ion 
Corvin, Dobromir, Oltina, Ostrov, Lipniţa, Independenţa, Dumbrăveni,  judetul Constanta 
Cod CPV: 90511000-2 "Servicii de colectare a deşeului menajer"; 
Cod CPV: 90512000-9 "Servicii de transport de deşeuri menajere" 
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de concesiune                            
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica –  este de 120 luni de la data semnării 
contractului 
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) : Nu este cazul 
II.1.7) Divizare pe loturi :                                                   DA □               NU X 

  II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate:                             DA □               NU X 
Observaţii: O firmă nu poate depune decât o singură ofertă,  fie individual, fie ca partener 
într-o societate mixtă/consorţiu. Depunerea sau prezentarea de către un  ofertant a  mai 
multor oferte  duce la descalificarea tuturor ofertelor în care partea este implicată. 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari  
Colectarea si transportul a deseurilor menajere si a celor asimilate acestora, inclusiv a 
deseurilor toxice din deseurile menajere, de pe raza comunelor care constituie "Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" , conform caietului de sarcini.      
 
Valoarea totală estimată a achiziţiei: 14.111.520 lei, fără TVA.  48 luni – valoarea estimata 
a fost pe 48 luni 
 

  II.2.2) Optiuni (daca exista):                                                DA X                NU  □     
Dacă pe parcursul execuţiei lucrării se va ivi necesitatea executării unor lucrări care nu au 
putut fi prevăzute iniţial, autoritatea contractantă optează pentru executarea acestora în 
conformitate cu prevederile art.122 lit.i) din OUG nr.34/2006. 

 
III. Conditii specifice contractului  

 
III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract 
(dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) 
III.1.2. Altele  

 
 
     DA   □                      NU X    
     DA   □                      NU X    
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IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectata: Licitaţie deschisă 

 IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □                                         NU  X 
IV.3.) Legislatia aplicata : 
– OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
– Legea 337/2006  pentru aprobarea O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii; 

– O.G. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

– OUG 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

– Hotărârea nr. 1660/2006 pentru apobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din 
OUG nr. 34/2006. 

– HG 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii; 

– Ordonanta de Urgenta nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, 
publicata in Monitorul Oficial nr. 365/26.04.2006. 

– Hotararea nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in 
Monitorul Oficial nr. 661/01.08.2006. 

– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 
597/2002. 

– Ordonanţă de urgenţă nr. 19/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

– O.U. G. nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

– O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
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servicii; 
– Hotararea nr.834/22.07.2009 privind modificare şi completarea HG 925 /2006, pentru 

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii; 

– Ordinul nr.314/12.10.2010 emis de ANRMAP 
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 

597/2002. 
– Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltarii întreprinderilor mici şi 

mijlocii. 
– H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata; 
– Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, completata de O.U.G. nr. 
92/2007; 
– Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localitatilor; 
– Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localitatilor. 
IV.4) In vederea participarii la procedura ofertantii vor prezenta înainte de deschiderea 
ofertelor (în şedinţa de deschidere): 
a) Împuternicire –  Pentru persoanele care participă la şedinţa de deschidere din partea 
ofertanţilor, împuternicire din partea persoanei autorizate să reprezinte ofertantul la 
procedură, conform Formular nr.2 – ÎMPUTERNICIRE, din Secţiunea IV – Formulare,  
însoţit de copie Bi/CI. În caz contrar, personele respective nu vor fi admise la şedinţa de 
deschidere a ofertelor. 
b) Dovada că ofertantul/ofertanţii reprezintă o întreprindere mică sau mijlocie pentru 
ofertanţii care vor depune garanţia de participare în conformitate cu prevederile art. 16 
alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completrile ulterioare. 
c) Dovada constituirii garanţiei de participare. Garanţia de paricipare se va prezenta în 
original înainte de deschiderea ofertelor. Toate documentele referitoare la constituirea 
garanţiei de participare se vor prezenta în afara coletului de ofertă.Ofertele celor care nu 
fac dovada constituirii garanţiei de participare în acest mod, vor fi restituite nedeschise 
ofertantului in cadrul sedinţei de deschidere a ofertelor. 
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V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  
 
În cazul unei oferte comune depusă de mai mulţi operatori economici, Situaţia personală 
(pct. V.1) , Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) (pct. V.2), 
indeplinirea cerintelor minime privind standarele de asigurare a calitatii (pct. V.5),  se 
vor demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de către fiecare operator economic 
semnatar al acordului de asociere. 
Situaţia economico-financiară (pct. V.3) si Capacitatea tehnică (pct. V.4) se vor 
demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat 
pentru toţi operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). 
 
Prezentele mentiuni sunt valabile si in cazul in care  ofertantul beneficiaza de sprijinul unei 
alte persoane, in conditiile art. 186 alin(2) si art. 190 alin (2) din OUG nr. 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele sustinatoare. 
 
Documentele emise în alta limbă decât romana trebuie sa fie însoţite de traducerea 
autorizata si legalizata în limba română. Prezentarea unui document in alta limba decat cea 
romana fara sa fie insotit de traducerea legalizata in limba romana va fi echivalata cu lipsa 
documentului. 
 
Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie 
legalizată sau/şi în copie certificată conform cu originalul, după cum sunt specificate la 
fiecare subsecţiune. 
 
Ofertantii vor completa formularele conform modelelor anexate prezentei documentatii sau 
echivalente din punct de vedere al informatiei prezentate. 
 
Notă: Dacă există incertitudini cu privire la situaţia personală a operatorului economic, 
autoritatea contractantă va solicita informaţii direct de la autorităţile competente. 
 
Pentru a fi declaraţi calificaţi ofertanţii trebuie să îndeplinescă următoarele cerinţe 
minime: 
 
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului 
Declaratii privind 
eligibilitatea  
 (neâncadrarea în 
prevederile art.180 
din ordonanţă) 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti:  
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr. 6, din Secţiunea 
IV - Formulare.  
Documentul se depune în original. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste 
formular. 

 Declaraţie privind 
neâncadrarea în 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti:  
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.7, din Secţiunea IV 
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prevederile  art.181 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

- Formulare.  
Documentul se depune în original. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste 
formular. 
 
Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla 
in oricare dintre urmatoarele situatii: 
a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul 
-sindic; 
c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale 
bugetului consolidat, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; 
c1)în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a  
produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia;   
d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei 
instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii 
profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie 
profesionala; 
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de 
către autoritatea contractantă, în scopul îndeplinirii cerinţelor de 
calificare şi selecţie. 

Declaraţie privind 
calitatea de 
participant la 
procedură 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti:  
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr. 8, din Secţiunea 
IV - Formulare.  
Documentul se depune în original. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste 
formular. 

Declaratie privind 
indeplinirea 
obligatiilor  
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti:  
1.Certificat fiscal privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul 
consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor. 
2.Certificat fiscal privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul 
local, valabil la data deschiderii ofertelor 
Certificatele fiscale se vor depune in original. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depună  aceste 
certificate. 
 
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit 
operatorul nu se emit astfel de documente atunci trebuie să fie 
acceptate: 

• fie o declaraţie pe propria răspundere; 
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• fie o declaraţie autentică dată în faţa unui notar.  
 
Va fi exclus de la procedură operatorul economic care nu si-a 
indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor si contributiilor 
la asigurarile sociale catre bugetele componente ale bugetului 
general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare 
in Romania sau in tara in care este stabilit, conform art.181, lit.c) din 
OUG 34/2006; 
Observaţie: 
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată 
(amânări, eşalonări, rambursari de TVA etc.) de către organele 
competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în 
care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor si se 
prezinta documente justificative. 
Certificatele prezentate se vor afla în mod obligatoriu în termenul de 
valabilitate precizat de autoritatea emitentă. 

Certificat de 
participare la 
licitaţie cu ofertă 
independentă 
Solicitat   X    
Nesolicitat  □   

Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 
Ofertantul trebuie să completeze Formularul nr. 15 din Secţiunea 
IV - Formulare.  
Documentul se depune  în original. 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depună acest 
formular. 

Documente care 
demonstreazã 
neîncadrarea în 
prevederile art. 
69^1 din OUG 
34/2006 
 
Solicitat x       
Nesolicitat  □ 
 

Cerinţă obligatorie:  
Prezentare Declaratie de neincadrare in prevederile  art. 69^1 
OUG 34/2006 conform Formular nr. 16, din Secţiunea IV - 
Formulare.  
Documentul se depune  în original. 
Nota: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că 
ofertantul se afă într-una din situaţiile prevăzute de art. 69^1 din 
OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului. 
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest 
document. 

 
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
Persoane 
juridice/fizice*  
romane 
 
Solicitat    X       
Nesolicitat  □ 
 
 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti:  
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala. 
 
Din Certificatul constatator trebuie să rezulte: 
ñ denumirea operatorului economic şi toate datele de 

identificare; 
ñ codul unic de înregistrare; 
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* Prin persoană 
fizică se înţelege 
persoană fizică 
autorizată 

ñ sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, 
sucursale, subunităţi (adrese); 

ñ structura acţionariatului; 
ñ numele reprezentanţilor legali ai operatorului economic; 
ñ domeniul de activitate principal; 
ñ domeniile de activitate secundare; 
ñ situaţia societăţii (ex: dacă este în stare de funcţionare, 

dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, 
faliment sau suspendare temporară a activităţii); 

ñ activităţi autorizate, următoarele coduri CAEN: 
ñ  3811-colectare deşeuri nepericuloase,  
ñ  3823 -recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
ñ 4677- comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor 

Notă: 
Ofertantii care nu au în obiectul de activitate activitati specifice 
obiectului prezentei achizitii vor fi exclusi din procedura de 
achizitie. 
 
Certificatul constatator se va depune  in original, valabil la data 
deschiderii ofertelor. 
 
2. Licenta emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice pentru prestarea serviciilor 
de salubrizare a localitatilor in clasa corespunzatoare prezentei 
proceduri – minim clasa 2. 
Licenta se va prezenta in copie conform cu originalul. 
 
3. Licenta de trasport emisa de Autoritatea Rutiera Romana. 
Licenta se va prezenta in copie conform cu originalul. 
 
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depună  aceste 
documente. 

Persoane juridice 
/fizice straine 
 Solicitat   X      
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie:  
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de 
inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile 
legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un 
Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil 
pentru anul calendaristic in curs. 
 
2. Prezentarea unui document eliberat de catre Autoritatea Nationala 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice 
din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea 
licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru 
prestarea serviciilor de salubrizare in localitati (in conformitate cu 
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prevederile art. 8 alin. 1 din Regulamentul de acordare a licentelor in 
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin H.G. 
nr. 745/2007). 

 
V. 3.) Situatia  economico-financiara                            
V.3.1. Informatii 
privind  situatia 
economico-
financiara  
 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
- Bilanţul contabil la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 vizat şi 
înregistrat de organele competente, in copie cu mentiunea „Conform 
cu originalul”, stampilat si semnat de ofertant sau, in cazul în care, 
din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic 
nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de 
autoritatea contractantă, alte documente legale edificatoare din  care  
sa  reiasa  cifra  de  afaceri si prin care ofertantul isi poate dovedi 
capacitatea economico-financiara, în măsura în care acestea reflectă 
o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a 
candidatului/ofertantului.  
 
- Pentru persoane juridice straine se vor depune traduceri autorizate 
si legalizate in limba romana. 
Documentele solicitate trebuie sa fie inregistrate si vizate la 
autoritatea din tara respectiva. 
 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste 
documente.  

V.3.2.Informatii 
privind cifra de 
afaceri 
Solicitat  X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie: completare Formular nr.9   INFORMAŢII 
GENERALE,  din Secţiunea IV - Formulare.  
Nivel minim impus : 
Cifra medie de afaceri  pe  ultimii 3 ani, respectiv 2008, 2009, 2010  
trebuie sa fie de 3.000.000 lei . 

Convertirea în RON şi euro, pentru ofertanţii români şi străini 
se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv, 
după cum urmează: 
Anul 2008 1 € = 3,3373 RON 
Anul 2009 1 € = 3,6827 RON 
Anul 2010 1 € = 4,2373 RON 
 
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest 
formular, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod 
cumulativ. 
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu 
indeplineste nivelul minim impus in ceea ce priveste cifra medie de 
afaceri, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea 
contractului. 

Notă : În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară 
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invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a 
dovedi susţinerea de care beneficiază: 
• prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formular nr. 21, 
din Secţiunea IV - Formulare), încheiat în forma autentică, prin care acesta confirmă 
faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate.    
• cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 si ale HG 925/2006  
Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia  care 
determină excluderea din procedura de atribuire. Persoana care asigură susţinerea 
financiară va prezenta : 

• formularul 6 – declaraţie de eligibilitate (se va prezenta în original) 
• documente justificative prin care face dovada indeplinirii criteriilor de 

calificare pentru care acorda sustinerea  
 

V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala 
V.4.1. Informatii 
privind  capacitatea 
tehnica 
 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti:  
1. Declaraţie privind lista principalelor  prestari de servicii similare 
executate în ultimii 3 ani, conform formularului nr. 10 din 
Secţiunea IV – Formulare - Declaratie privind lista principalelor 
servicii prestate  în ultimii 3 ani . 
 
Lista principalelor contracte similare incheiate in ultimii trei ani in 
domeniul serviciului de salubrizare a localitatilor, cu precizarea 
activitatilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract; in cazul in 
care activitatea de salubrizare menajera se realizeaza in baza unor 
contracte incheiate cu utilizatorii, se va prezenta situatia cumulata pe 
fiecare arie administrativa in parte, specificandu-se numarul de 
astfel de contracte si numarul de utilizatori deserviti; Se vor lua in 
considerare in vederea intocmirii listei, atat contractele finalizate, 
dar si contractele in derulare.  

V.4.2. Fişa de  
experienţă similară  
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 
Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie să facă dovada 
derulării  şi/sau finalizării în ultimii 3 ani, în calitatea de contractant 
a unuia sau mai multe contracte, în valoare totală  de 1.400.000,00 
lei, fara tva, de natură şi complexitate similare  obiectului 
procedurii( valoarea totala a contractelor va fi cuantificata de la data 
semnarii contractului de prestarii servicii pana la data depunerii 
ofertelor) 
 
Se solicită completarea Formularului nr. 11, din Secţiunea IV – 
Formulare -  Fisa de experienta similara  
Dovada indeplinirii acestei  experiente similare se face, in mod 
obligatoriu, cu  copii stampilate „conform cu originalul” pentru  
contractele prezentate si recomandări/certificate constatatore, cu 
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calificativ de „FOARTE BINE”, de la beneficiarul pentru care au 
fost executate.. 
 În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive 
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei 
certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de 
servicii se realizează printr-o declaraţie pe propria răspundere a 
ofertantului. 
Operatorul economic care nu satisface aceaste cerinte va fi 
descalificat. 

V.4.3. Informaţii 
privind personalul 
tehnic de 
specialitate 
responsabil pentru 
execuţia lucrărilor 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 
 

Cerinte obligatorii pentru executantul lucrării: 
1. Declaratie privind efectivele medii anuale ale peronalului angajat 
si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani – Formular nr.13, din 
Secţiunea IV – Formulare. 
 
Nivel minim 
Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de cel puţin  o persoană 
cu studii superioare de lungă durată, cu experienţă de cel puţin 3 ani 
în organizarea activităţilor de salubrizare şi care va răspunde de 
îndeplinirea viitorului contract. 
 
Pentru fiecare specialist nominalizat de către operatorul economic se 
va ataşa: 
1. Curriculum vitae, cu semnătura persoanei în original, pentru 
specialiştii angajaţi în contract, din care trebuie să reiasă poziţia 
propusă în cadrul contractului . Se va completa Formularului  
Curriculum vitae, din Secţiunea IV – Formulare , pentru fiecare 
persoană în parte. 
2. Copii după contracte de muncă 

V.4.4. Informatii 
privind  dotările 
specifice necesare 
îndeplinirii 
contractului 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 
Declaraţie privind echipamentele tehnice, utilajele şi instalaţiile de 
care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului.  
 
Completare Formular nr.12, din Secţiunea IV – Formulare,  care să 
cuprindă numai echipamentele tehnice, utilaje şi instalaţii specifice 
care vor fi utilizate pentru îndeplinirea lucrărilor. 
 

V.4.5. Autorizaţii 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 
1. Ofertantul va prezenta copie după autorizatie de mediu pentru 
serviciile care fac subiectul actualei proceduri, respectiv: 
ñ precolectarea, colectarea (selectiva), transportul deseurilor 

municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din 
deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;  

 
2. Ofertantul va prezenta  copie după contract si Autorizatie de 
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mediu pentru statia de sortare deseuri la care vor fi predate 
deseurile inaintea depozitarii finale. 
 
3.Ofertantul va prezenta  copie după contract si Autorizatie de 
mediu pentru depozitul ecologic de  deseuri unde vor fi eliminate 
deseurile. 

V.4.6. Informatii 
privind 
subcontractantii  
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Ofertantul are dreptul de a include în  propunerea tehnică 
posibilitatea de a  subcontracta o parte din contractul respectiv.  
Cerinta minima : 
Prezentarea urmãtoarelor documente: 

 
1. Declaraţia privind partea/pãrţile din contract care sunt îndeplinite 
de subcontractanţi şi specializãrile acestora, completatã în 
conformitate cu Formularul nr.17 din Secţiunea IV – Formulare 
(dacă este aplicabil sau se va menţiona în formular că nu este cazul); 
 
Declaratia  va conţine toţi subcontractanţii cu care ofertantul 
intenţionează să încheie contracte de subcontractare, indiferent de 
contribuţia acestora la îndeplinirea contractelor. 
 
Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau 
în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care 
urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante 
în acest sens.   

  
În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să 
se îndeplinescă de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea 
contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie 
publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul 
contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. 
 Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se 
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 
 
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul 
de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în oferta fără acceptul 
autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu 
trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau 
financiare iniţiale. 

Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea 
contractului şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între 
ofertant şi persoana respectivă.   
 
       În cazul în care ofertantul îşi demonstrează  capacitatea tehnică şi profesională a 
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ofertantului  invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are 
obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază; 
1. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formular nr. 25, din 
Secţiunea IV - Formulare), încheiat în forma autentică, prin care acesta confirmă faptul că 
va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate.   
2. cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 si ale HG 925/2006  
 
Persoana care asigură susţinerea tehnică nu trebuie să se afle în situaţia  care determină 
excluderea din procedura de atribuire. Persoana care asigură susţinerea tehnica va 
prezenta: 
• formularul nr.6 – declaraţie de eligibilitate (se va prezenta în original) 
• documente justificative prin care face dovada indeplinirii criteriilor de calificare 
pentru care acorda sustinerea  

 
În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse 
efectiv la dispoziţia ofertantului (personal, echipamente etc) angajamentul ferm prezentat 
de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că 
disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar 
pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză. Astfel, persoana care   asigură susţinerea 
tehnica va mai completa, in functie de obiectul  angajamentului, declaratiile conform 
formularului nr.26 si formularului nr. 27, din Secţiunea IV - Formulare.  
Declaratiile  (formularele nr.26 si nr.27) şi formularul nr.6 se vor prezenta în original. 

 
Certificate de atestare a calităţii 

 
V.5. Standarde de 
asigurare a calităţii 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 
Certificat de atestare a calităţii implementat ISO 9001, sau 
echivalent, în  copie "conform cu originalul",  pentru activitatile din 
domeniul salubrizarii. 
Atenţie: 
În cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat. 

V.6. Standarde de 
protecţie a mediului 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 
  

Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 
Certificat de implementarea sistemului de management de mediu  
ISO 14001, sau echivalent, în  copie "conform cu originalul",  pentru 
activitatile din domeniul salubrizarii. 
Atenţie: 
În cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat. 

V.7.  Standarde de 
securitate şi 
sănătate în muncă  
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Cerinta obligatorie pentru ofertanti: 
Certificat OHSAS 18001, sau echivalent, în  copie "conform cu 
originalul", în domeniul construcţii civile,  pentru activitatile din 
domeniul salubrizarii. 
Atenţie: 
În cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest certificat. 

Notă: 
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Nu vor fi acceptate documente care atesta ca operatorul economic este in curs de obtinerea 
certificatelor solicitate, respectiv ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, in acesta situatie 
operatorii fiind descalificati.  

 
 

VI.  Informaţii privind asocierea 
 

VI. Informaţii 
privind asocierea 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de 
a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct 
de vedere formal asocierea.  
Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa oferta 
comuna, alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a 
participa in calitate de subcontractant la procedura.  
Cerinta minima : 
Completarea  Formularului nr.20 - „Acord de asociere”, din 
Secţiunea IV - Formulare.   
În cazul câştigării , înainte de contractare, se solicită legalizarea 
asocierii, forma sub care trebuie să rămână pe toata durata 
contractului. Ofertele depuse în asociere/consorţii trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe: Oferta trebuie să cuprindă toate 
informaţiile (documentele de calificare) solicitate de la fiecare 
partener precum şi partea/părţile de servicii executate de fiecare.  
Oferta trebuie să fie semnată într-un mod care obligă legal toţi 
partenerii. 
 
Contractul va conţine şi clauze specifice referitoare la 
neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de asociere. 
În cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din aceştia 
încadrându-se în categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), 
asocierea rezultată poate beneficia de reducerile prevăzute la art. 16, 
alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.  
 
Totodată, precizăm că în situaţia asocierii unui IMM cu o societate 
comercială care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea 
respectivă nu are caracterul unui IMM şi nu se pot aplica prevederile 
art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. 
Structura sau constituirea asociaţiei nu va fi modificată pe durata 
contractului. 

 
 

VII. Declaraţie  privind respectarea condiţiilor de  muncă şi protecţia muncii 
VII. Condiţiile de                                         
muncă şi protecţia 

Ofertantul are obligaţie de a completa şi prezenta  Formularul 
nr.19, din Secţiunea IV – Formulare, prin care declară faptul că la 
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muncii 
Solicitat   X       
Nesolicitat  □ 

elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile 
de muncă şi protecţia muncii. 

 
Instrucţiuni de completare a documentelor/declaraţiilor/formularelor solicitate pentru 

confirmarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie 
 
Orice documente /declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezent numai în original de 
ofertant/candidat va fi semnat de reprezentatul legal al acestuia, sau după caz, de către altă 
persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va 
depune şi împuternicirea reprezentatului legal. 
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice 
document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru 
al grupului de operatori. 
Formularele conţin o secţiune distinctă pentru situaţiile în care ofertanţii/candidaţii sunt 
constituiţi într-un grup. 
Documentele/declaraţiile/certificatele/emise de terţă parte (instituţiile competente) vor fi 
prezentat în limba română şi vor îndeplini una următoarele condiţii de formă: original, 
copie sau copie legalizată, în măsura în care prezentarea în una din cele trei forme nu 
contravine instrucţiunilor şi reglementărilor legale. 
Persoanle fizice/juridice străine vor prezenta documnentele/declaraţiile/ cerificatele în 
copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română. 
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită prin lege, nu 
vor fi emise cu mai mult de 30 zile înainte de data depunerii ofertelor. 
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la cap.V din prezenta 
Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial, în conformitate cu 
prevederile  art.11 alin. (4) din Hotararea nr.925/2006, o declaraţie pe proprie răspundere 
semnată de reprezentatul legal sau după caz, de către o altă persoană autorizată sa-l 
reprezinte, prin care să confirme că îndeplineşte criteriile de calificare, astfel cum au fost 
solicitate în documentaţia de atribuire. 
În cazul în care ofertantul uzează de dreptul de a depune iniţial declaraţia pe proprie 
răspundere prin care confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, acesta are obligaţia de 
a completa şi prezenta Formularul nr.24, din Secţiunea IV - Formulare.  
Completarea formularului se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât 
informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei 
acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii 
contractante. 

IX. PREZENTAREA OFERTEI  
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IX.1)  Limba de 
redactare a ofertei  

Limba de redactare a ofertei este limba romana. 
Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care 
ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, 
cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in 
limba romana. 

IX.2)  Perioada de 
valabilitate a ofertei 

90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea 
precizată în prezenta fişă de date a achiziţiei va fi respinsă ca fiind 
neconformă. 
Note: 

a) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în 
circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. 

b) Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante 
dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate 
a ofertei. 

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de 
valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca 
acest fapt să atragă pierderea garanţiei de participare. 

IX.3) Garantie de 
participare 
 Solicitat   X      
Nesolicitat  □ 

Garantia de participare se va constitui in cuantum de 50.000,00 lei.  
(In conformitate cu prevederile art. 86 alineat (1) HG 925/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare.) 
Forma de constituire a garanţiei de participare: 
1. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau 
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în 
original. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.  
Instrumentul de garantare prezentat trebuie să prevadă că plata 
garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate atunci când ofertantul se află în oricare dintre 
următoarele situaţii: 

a). Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b). Oferata sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de 
bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu 
mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; 

c). Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
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 d)  In cazul in care ofertantul depune o contestatie iar CNSC 
respinge contestatia; cuantumul retinerii se va calcula conform 
prevederilor art. 278^1 OUG 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Scrisoarea  de garanţie bancară de  participare/instrumentul de 
garantare  trebuie sa contina urmatoarele elemente de 
conformitate: 
ñ scrisoarea trebuie prezentată în ORIGINAL şi 

anexată/atasată la coletul cu oferta; 
ñ să facă referire expresă la procedura organizată de 

autoritatea contractantă;  
ñ să conţină în clar denumirea autorităţii contractante in 

favoarea căreia s-a constituit;  
ñ valoarea garanţiei să corespundă sumei fixe solicitată prin 

documentaţia de atribuire; 
ñ să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită 

care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în documentaţie; 
ñ să conţină parafa lizibilă a bancii emitente şi/sau semnătura 

autorizată; 
ñ să fie emisă pentru operatorul economic care a depus oferta.   

 
2. Sau cu OP în contul autorităţii contractante 
RO11CECECT2630RON0888017,deschis la CEC Cobadin, cod 
fiscal 28142951, pe care să fie specificat explicit scopul plăţii şi 
vizat de către banca emitentă.  

Pentru a fi considerată îndeplinită cerinţa privind constituirea sub 
acestă formă a garanţiei de participare, este obligatoriu ca la data 
deschiderii ofertelor viramentul bancar să fie confirmat prin 
extrasul de cont al autorităţii contractante. 
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel putin  
egala cu perioada de valabilitate a ofertelor. 
 
Dovada constituirii garanţiei de participare se va prezenta în 
original la sedinta de deschidere; 
 
Neprezentarea acesteia în forma solicitată va conduce la 
respingerea ofertei. 
 
În cazul IMM-urilor pentru obţinerea  reducerii de 50% din 
cuantumul garanţiei de bunã execuţie conform prevederii Legii nr 
346/2004, art.7 (modificat prin OGR NR.27/2006), încadrarea în 
plafoanele referitoare la numãrul mediu de salariaţi, cifra de 
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afaceri anualã netã şi activele totale  se stabilesc pe baza unei 
declaraţii pe propria rãspundere a reprezentantului/reprezentanþilor 
legal/legali al/ai intreprinderii interesate în încadrarea 
întreprinderilor în categoria întreprinderi mici şi mijlocii, conform 
modelului prevãzut în anexa nr 1 din OUG nr 27/2006 – Formular 
nr. 14 din Secţiunea IV - Formulare.  
 
   Neprezentarea dovezii de constituire a garanţiei de participare 
până la  data şi ora deschiderii ofertelor atrage după sine 
excluderea din procedură. 
Dovada constituirii garanţiei de participare va însoţi oferta, 
neintroducându-se în plicul exterior .  
 
În cazul unei asocieri, garanţia de participare va fi constituită de 
liderul asociaţiei, în numele asociaţilor sau de fiecare asociat in 
parte, in conformitate cu procentul aferent contribuitiei sale in 
realizarea proiectului. 

Condiţii de reţinere a garanţiei de participare: 

Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia de 
participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci 
când acesta se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

ñ îşi retrage oferta în perioada de valabilitate; 

ñ oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei; 

ñ oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia 
de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei, şi, 
oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea 
contractului; 

În măsura în care Consiliul respinge contestaţia depusă de 
operatorul economic în cadru procedurii de atribuire, autoritatea 
contractantă va reţine din garanţie de participare a ofertantului 
contestator, suma de 8971 lei. 

Condiţii de restituire a garanţiei de participare 

Garanţia de participare se restituie de autoritatea contractantă: 

ñ în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei 
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de bună execuţie; 

ñ după semnarea contractului cu ofertantul câştigător dar nu 
mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei 
de valabilitate a ofertei, ofertanţilor a căror ofertă nu a fost 
stabilită câştigătoare; 

ñ în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a unuie contestaţii, în cazul în care procedura 
este anulată. 

Eliberarea garanţiei de participare constituită de ofertanţii ale 
căror oferte au fost declarate necâştigătoare se poate obţie şi 
înainte de expirarea perioadelor precizate mai sus, dacă ofertanţii 
în cauză transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens. 

IX.4) Conţinutul 
ofertei 

Oferta trebuie să conţină propunerea tehnică şi propunerea 
financiară. 
Notă: 
Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de 
a se angaja juridic în contractul de achiziţie este reprezentat de 
Formularul de ofertă (Formularul  nr.4 din Secţiunea IV – 
Formulare) 

IX.5) Modul de 
prezentare a 
propunerii tehnice 
 
                     

 Atenţie! Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente 
ferme; în situaţia în care oferta este declarată câştigătoare, după 
semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe 
parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor 
referitoare la reziliere şi/sau penalităţi. 

          
      Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incât aceasta sa 

respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.  
Propunerea tehnica va fi compusa din urmatoarele capitole: 
1. Prezentarea procedurilor şi tehnologiilor specifice de lucru 
pentru operatiunile corespunzatoare fiecărei activităţi care va face 
obiectul contractului; 
2. Prezentarea programului şi sistemului de organizare şi control al 
serviciului de salubrizare; 
3. Prezentarea modului de aplicare a măsurilor specifice de 
protecţia şi sănătatea muncii pentru fiecare activitate care face 
obiectul contractului; 
4. 

Se Neprezentarea unuia din documentele solicitate are ca efect 
descalificarea  ofertantului, nefiind permisă completarea ulterioară 
a propunerii tehnice. 
Toate documentele reprezentând propunerea tehnică se vor 
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introduce într-un plic  separat, închis, sigilat şi marcat cu textul 
"Propunere tehnică".      

IX.6) Modul de 
prezentare a 
propunerii financiare 
 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât acesta să 
furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la 
alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului 
de achiziţie publică.  La elaborarea propunerii financiare ofertantul 
va lua in calcul, in mod obligatoriu, cheltuielile privind sortarea si 
depozitarea deseurilor. 
 
Elementul principal al propunerii financiare este Formularul nr.4, 
din Secţiunea IV – Formulare.  
Propunerea  financiara se face in  lei şi în euro, evidenţiindu-se 
distinct valoarea taxei pe valoare adaugată, pe o perioadă de 120 
luni. 
Propunerea financiara va fi prezentata astfel: 
- Se va completa Formularul de oferta cu pretul concesiunii  
-   Se va completa centralizatorul de tarife  
- Se va completa Fisa de fundamentare pentru stabilirea 
tarifelor  
· Se vor stabili tarifele de prestare pe activitate, cu respectarea 
prevederilor Ordinului nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare 
pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice. 
 
Data pentru care se determină echivalenţa leu/euro este 
15.09.2011, curs BNR, 1 euro=4,2940 lei. 
 
Toate documentele reprezentând propunerea financiara se vor 
introduce într-un plic  separat, închis, sigilat şi marcat cu textul 
"Propunere financiară". 

IX.7) Modul de 
prezentarea ofertei 
 

Numarul de exemplare: 2 
Ofertantul trebuie sa prezinte oferta intr-un exemplar  
ORIGINAL si 1 copie. 
 
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al 
operatorului economic. În cazul în care acestea sunt semnate de o 
altă persoană, operatorul economic va prezenta o împuternicire 
pentru persoana cere semnează documentele incluse în ofertă, 
conform Formularului 3 din Secţiunea IV – Formulare. 
 
Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 
financiară se vor îndosaria separat, vor avea fiecare câte un opis 
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(în care vor fi menţionate toate documentele solicitate în 
documentaţia de atribuire, cu indicarea paginii la care se află  
documentul – în ordinea din documentaţia de atribuire), iar fiecare 
filă va fi numerotată şi semnată olograf de către reprezentantul 
autorizat al ofertantului împuternicit să angajeze ofertantul în 
contract, pentru fiecare dosar în parte, separat. Filele cu informaţii 
pe verso vor fi şi ele semnate. 
 
În cazul în care există subcontractanţi sau asociaţi,documentele de 
acelaşi tip se vor aşeza în dosare separate cu opis distinct pentru 
fiecare asociat/subcontractant (se vor atasa mai întâi documentele 
solicitate pentru ofertant sau liderul de asociaţie, apoi pentru 
asociaţi, după care pentru subcontractanţi). 
 
Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea 
financiară se vor introduce în plicuri distincte, sigilate şi marcate 
corespunzător, astfel: 
Plicul 1: DOCUMENTE DE CALIFICARE – ORIGINAL 
Plicul 2: PROPUNERE TEHNICĂ  –ORIGINAL 
Plicu 3: PROPUNERE FINANCIARĂ  – ORIGINAL 
Plicurile 1,2 şi 3 se vor introduce într-un plic A, marcat cu 
inscripţia: A – ORIGINAL. 
Plicul 4: DOCUMENTE DE CALIFICARE – COPIE 
Plicul 5: PROPUNERE TEHNIC Ă – COPIE 
Plicul 6:  PROPUNERE FINANCIAR Ă – COPIE 
Plicurile 4,5  şi 6 se vor introduce într-un plic B marcat cu 
inscripţia: B – COPIE. 
Fiecare din cele 6 plicuri, precum şi plicurile A şi B vor fi 
inscripţionate şi cu denumirea ofertantului/ liderului de asociaţie, 
adresa ofertantului; telefon şi fax. 
Plicurile A şi B se vor introduce într-un plic exterior, iar pe acest 
plic (colet) se vor mentiona numai: 
-adresa Autoritatii Contractante; 
- Ofertă pentru achiziţia publică: Delegarea gestiunii prin 
concesiune a serviciului de salubritate al "Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"    
-mentiunea: “A nu se deschide până în data de ................, ora 
............„ 
- ATENŢIE - nu se va scrie denumirea ofertentului pe plicul 
exterior. 
 
Coletul cu documente va fi însoţit de Scrisoare de înaintare – 
Formularul nr.1, din Secţiunea IV – Formulare 
Documentele solicitate la pct. IV.4) pentru şedinţa de deschidere a 
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ofertelor NU SE VOR INTRODUCE în acest pachet. 
 
Toate plicurile, pachetele, coletele etc., vor fi sigilate 
corespunzător, astfel încât la şedinţa de deschidere să se poată 
constata integritatea plicurilor. 
 
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa 
exactă a ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi 
deschisă, în cazul în care oferta este declarată întarziată sau daca 
ofertantul nu prezinta scrisoare de garantie de participare. 
 
 Fiecare pagină, din exemplarul original al ofertei, va fi semnată şi 
stampilată de persoana împuternicită. În situaţia în care 
documentul trebuie prezentat într-o anumit formă (ex. legalizat) 
acesta va fi prezentat în mod obligatoriu în forma solicitată prin 
fişa de date pentru a fi valabil/luat în considerare. 
 
În situaţia în care o asociaţie de firme depun o ofertă comună 
fiecare asociat va prezenta documentaţia de calificare solicitată în 
dosar separat în acelaşi plic 1, 4. 
 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării, depunerii 
şi prezentării ofertei. 
 
În mod obligatoriu trebuie să fie identitate între exemplarul 
original şi copiile acestuia. 
 
Documentaţia va fi însoţită în mod obligatoriu de un opis, se va 
specifica pagina la care figurează fiecare document. Documentaţia 
de calificare un opis, propunerea tehnic un opis, propunerea 
financiar un opis. 
A nu se folosi prescurtări. 
Documentele emise de autoritile competente vor fi, în mod 
obligatoriu, SUB SANCTIUNEA DESCALIFICĂ RII  
OFERTANTULUI, valabile la data deschiderii ofertelor. 
 
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale 
abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie 
semnate şi parafate asa cum a fost prevazut in fisa de date la 
solicitarea fiecarui  document in parte,orice alt document pentru 
care nu s-a prevazut o conditie de forma si nu e prezentat in orginal 
va purta mentiunea conform cu originalul. 
 
Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca  efect 
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descalificarea ofertantului. 
 
Ofertele nu se deschid înainte de verificarea împuternicirilor 
reprezentanţilor ofertantilor prezenţi la şedinţa de deschidere. 
Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: 
1) membrii şi experţi ai comisiei de evaluare 
2) reprezentanii autorizaţi sau împuterniciţi ai ofertanţilor; 
3) observatorii desemnaţi de către Unitatea pentru Coordonarea şi 
Verificarea Achiziiilor Publice; 
4) alte persoane autorizate de Autoritatea contractantă. 

IX.8) Posibilitatea 
retragerii sau 
modificarii ofertei 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta 
numai inainte de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor si 
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. 
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta 
deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si 
inregistrarea modificarilor respective de catre Autoritatea 
Contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. 
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta 
dupa expirarea datei limita pentru depunere a ofertelor, sub 
sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica si a executarii garantiei pentru 
participare. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie 
prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în 
mod obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI" 
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii 
contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de 
participare, ori care este primita de catre autoritatea contractanta 
dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza 
nedeschisa. 

IX. 9) Data limită 
pentru depunerea 
ofertelor 

 Data limită de depunere a ofertelor: ......................, ora 
................... la sediul autorităţii contractante sau prin poştă la 
adresa specificată la punctul I. 
Ofertele vor fi înregistrate cu număr, dată şi oră. 
Orice ofertă depusă după data şi ora limită vor fi consemnate în 
procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor ca fiind 
întârziate, şi vor fi transmise nedeschise prin poştă ofertanţilor 
respectivi. 

IX.10) Data, ora şi 
locul deschiderii  
ofertelor  

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul autorităţii contractante 
din comuna Deleni, judeţul Constanta, în data de.................., ORA 
......................  
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: 
Obligatoriu: împuternicire, garanţia de participare în original şi 
în cuantumul şi forma solicitată şi documentele doveditoare în 
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cazul IMM 
 
Note: 
În procesul verbal al şedinţei de deschidere se consemnează: 

ñ denumirea ofertanţilor; 
ñ modificările şi retragerile de oferte; 
ñ existenţa garanţiilor de participare; 
ñ lista documentelor depuse de fiecare operator economic; 
ñ elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv 

preţul; 
ñ cursul de referinţă care va sta la baza comparării preţurilor 

la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă; 
ñ propuneri alternative (dacă este cazul); 
ñ orice alte detalii şi precizări pe care comisia de evaluare le 

consideră necesare; 
ñ modul de desfăşurare a şedinţei. 

 
In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea 
niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre 
urmatoarele situatii: 

a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o 
alta adresa decat cele stabilite in invitatia de participare; 
b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost 
solicitata in documentatia de atribuire. 

 
Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau, cu privire la 
evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul 
unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor. 
 
Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la 
data si in locul indicate in invitatia de participare.  

IX. 11) Costul 
asociat elaborarii si 
prezentarii ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si 
prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, 
iar Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila sau 
raspunzatoare pentru costurile respective. 

IX.12) Analiza şi 
evaluarea ofertelor 

Se cuprind infomaţii cu privire la situaţiile în care ofertele pot fi 
considerate inacceptabile şi/sau neconforme. 
Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 
- a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai 
multe dintre cerinţele de calificare stabilte în documentaţia de 
atribuire sau nu a prezentat documente relevante în scopul 
confimării celor menţionate în declaraţia iniţială; 
- constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini 
alternativă care nu poate fi luată în considerare întrucât nu este 
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precizată posibilitatea depunerii de oferte alternative; 
- nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la 
condiţiile specifice de muncă şi de protecţia muncii; 
- preţul fără tva inclus în propunerea financiară depăşeşte 
valoarea estimată prevăzută la cap.II.2.1. Şi nu există posibilitatea 
disponibilizării de fonduri suplimentare; 
- preţul fără tva inclus în propunerea financiară depăşeşte 
valoarea estimată prevăzută la cap.II.2.1. Şi deşi există 
posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare; 
a) preţul este cu mai mult de 10% mai mare dacât valoarea 
estimată prevăzută la cap.II.2.1. 
b) încheierea contractului la preţul respectiv al conduce la 
eludarea acelor prevederi ale ordonanţei care instituie obligaţii 
ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice; 
- oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a 
fi executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea 
contractului la parametrii cantitativi şi calitative solicitaţi prin 
caietul de sarcini; 
 
Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini; 
b)conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care 
le-a stabilit autoritatea contractantă în documenaţia de atribuire, 
care în mod evident sunt dezavantajoase pentru acesta din urmă 
iar ofertantul nu acceptă renunţarea la clauzele respective; 
c)conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt 
rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; 
d) în cadrul unei propuneri de atribuire pentru care s-a prevăzut 
defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza 
distincţia pe loturile ofertate fiind imposibilă aplicarea criteriului 
de atribuire pentru fiecare lot în parte. 
  
Se vor stabili clarificările şi completările formale sau de 
confirmare şi se vor identifica evantualele erori aritmetice, viciile 
de formă sau corectări ale unor abateri tehnice minore, în vederea 
solicitării clarificărilor şi stabilirea perioadei de timp acordată 
pentru transmiterea acestora. 

IX.13) Regului de 
evitare a conflictului 
de interese 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru 
a evita situaţiile de natura să determine apariţia unui conflict de 
interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 
 
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea 
documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator 
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economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontrantant, dar 
numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei 
de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. 
 
Persoanele fizice sau juridice care nu sunt implicate direct în 
procesul de verificare/evaluare a ofertelor, nu are dreptul de a fi 
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de atribuire. 
Nu are dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a 
ofertelor următoarele persoane: 
a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din 
capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi ori 
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi 
sau subcontractanţi; 
b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 
persoane care fac parte din consiliul de administraţie/ organul de 
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; 
c) persoane despre care se constată că por avea un interes de 
natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 
verificare/evaluare a ofertelor; 
d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul 
autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict 
de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii 
contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care 
au fost implicate în procesul de verificare /evaluare a ofertelor 
depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire, pe 
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea 
contractului, sub sanţiunea nulităţii contractului respectiv pentru 
cauză imorală.  

 
 
 
 
 
 

X. CRITERII DE ATRIBUIRE:    
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X.1) Preţul cel mai scăzut                                     □    
X.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică          X   

     
 
 

 
Metoda punctelor de calitate-metoda presupune alocarea, conform specificatiilor 
cuprinse în tabelul punctelor de calitate, a unui numar de puncte pentru fiecare factor de 
evaluare stabilit a fi luat în considerare atunci când se calculeaza punctajul total al 
ofertelor. 
Tabelul punctelor de calitate : 
Nr.crt Factori de evaluare Punctaj 

alocat 
1. Propunerea financiara 

din care: 
75 

1.1 Pretul concesiunii 70 
1.2 Nivelul redeventei concesiunii (minim 1% din valoarea 

contractului) 
5 

2. Propunerea tehnica 
din care: 

25 

2.1 Nivelul calitativ, tehnic si functional al solutiilor propuse 25 
 
 
Algoritmul de calcul : 
1. Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul concesiunii” se acorda astfel: 
Se va acorda punctajul maxim pentru tariful minim, iar celelalte proportional. 
Punctajul final va fi media aritmetica a punctajelor acordate pentru fiecare tarif în parte. 
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului 
de evaluare respectiv; 
b) pentru alt pret decât cel prevazut la lit. a), se acorda  astfel: 
Pn = (pret minim / pret(n)) x punctaj maxim alocat 
Preturile care se compara în vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertelor fara TVA. 
2. Punctajul pentru factorul de evaluare "nivelul redeventei concesiunii" se acorda astfel: 
a) pentru cea mai mare redeventa, prezentata in oferte, se acorda punctajul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru o redeventa mai mica decât cea prevazuta la lit. a), se acorda punctaj astfel: 
Pn = (redeventa (n)/ redeventa maxima) x punctaj maxim alocat 
3. Punctajul pentru factorul de evaluare "nivelul redeventei din activitatea de colectare 
selectiva si sortare a deseurilor menajere ( minim 1% din valoarea veniturilor realizate) " 
se acorda astfel: 
a) pentru cea mai mare redeventa, prezentata in oferte, se acorda punctajul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru o redeventa mai mica decât cea prevazuta la lit. a), se acorda punctaj astfel: 
Pn = (redeventa (n)/ redeventa maxima) x punctaj maxim alocat 
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4. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Nivelul calitativ, tehnic si functional al solutiilor 
propuse” se acorda astfel: 
   a) Nivelul calitativ al solutilor propuse-eficienta si conditii de calitate- 5 pct 
   b) Nivelul tehnic al solutiilor propuse-proceduri si tehnologii moderne-10 pct; 
   c) Nivelul functional al solutiilor propuse-programul de sistematizare si control al 
serviciului de salubrizare-10 pct. 
d)  
 
 
 

XI. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
XI.1. Criteriul de 
atribuirea  a 
contractului de 
achiziţie publică 

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica 
este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" si 
nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedeului de 
atribuire a contractului respectiv. 
Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei 
castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare, avand in 
vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si 
criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 
In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face 
pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic", oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care 
întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem 
de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau 
un algoritm de calcul specific. 
În conformitate cu art.201 alin(1) din OUG nr.34/2006 autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita clarificări sau completări ale 
documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea 
îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare sau pentru 
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 
În cazul unei oferte care prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în 
raport cu ceea ce urmează a fi executat autoritatea contractantă va 
solicita detalii şi precizări cu privire modul de întocmire a ofertei 
financiare. 
În sensul art 202 alin (1)1 din OUG nr.34/2006, o ofertă prezintă un 
preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi executat, 
atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% 
din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care în 
procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt 
considerate inacceptabile şi/sau neconforme, atunci când preţul 
ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor 
calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai 
mică şi propunerea financiară cea mai mare.      
În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea 
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contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza 
criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în 
documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv 
îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.   
În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi 
o singură dată perioada de evaluare. 

XI.2 Ajustarea  
pretului contractului     
  DA    X     NU       

 Pretul contractului va fi actualizat cu indicele mediu al preturilor 
de consum (rata inflatiei) comunicat(a) de Institutul National de 
Statistica, pentru anul anterior în temeiul Ordinului nr. 109/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor, emis de Autoritatea Nationala de 
Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice 
(publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 529 din 
06.08.2007). La începutul fiecarui an, concesionarul va întocmi o 
situatie privind actualizarea pretului concesiunii cu indicele de 
inflatie. Situatia va fi spusa aprobarii Asociatiei. 

XI.3. Garantia de 
buna executie a 
contractului           
 Solicitat   X         
Nesolicitat  □ 

Garanţia de bună execuţie a contractului este stabilită la 5% din 
valoarea contractului. 
Garanţia de buna execuţie se constiuie în conformitate cu 
prevederile art. 86 alineat (1) HG 925/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
În cazul în care se optează pentru reţineri succesive, în termen de 
cel mult 15 zile de la semnarea contractului,operatorul are obligaţia 
de a deschide un cont de garanţie, la dispoziţia autorităţii 
contractante, în care va depune 0,5% din valoarea anuală fără TVA 
a contractului, conform ofertei. 
Daca partile convin, se poate institui obligatia in sarcina 
operatorului de a vira garantia de buna executie intr-un cont pus la 
dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele 
parti. 
In cazul in care garantia este folosita de catre concedent 
datorita neexecutarii in mod culpabil a obligatiei de plata, 
aceasta trebuie completata pana la cuantumul initial in maxim 
2 luni. 
- Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face anual, la 
solicitarea operatorului, după întocmirea unui proces-verbal care va 
avea ca anexe toate recepţiile parţiale din cursul anului. 
- Se va restitui exact suma virata lunar asupra facturilor emise in 
cursul anului, în cont rămânând suma depusă iniţial la deschiderea 
contului, sumă care va fi restituită la terminarea contractului.  

 
XII. NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII 
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Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în 
procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţie, la rezultatul 
procedurii de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, ori după caz, la anularea 
procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 
 
În cadrul comunicării, autoritatea contractantă are obligaţia de a informa 
ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor 
prezentate. 
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost 
respinşi sau a căror oferta nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat 
la baza decizei respective, după cum urmează: 
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza decizei de respingere a 
candidaturii sale; 
b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza decizei de 
respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată 
inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au răspuns cerinţele 
de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini; 
c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare 
admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative 
ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantullui căruia 
urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu 
care urmează să se încheie un acord - cadru. 
d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la li.a) -c), data limită până la care au 
dreptul de a depune contestaţie. 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii dar numai în 
situaţia în care divulgarea acestora: 
ü ar conduce la neaplicarea unei prevederi  legale, ar constitui un obstacol în 

aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; 
ü ar prejudicia interesele comerciale legitime ale oparatorilor economici, publici sau 

privaţi, sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia 
Notă: 
a) Comunicare prin care se notifică rezultatul procedurii se transmite şi prin fax sau prin 
mijloace electronice; 
b) În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul 
aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, termenele de aşteptare pentru 
încheierea contractului, precizate prin ordonanţă, se majorează cu 5 zile.   

 
 

XIII. ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea 
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contractului de achiziţie publică, dacă se ia acestă decizie, de regulă, înainte de data 
transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, 
înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 
ü au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; 
ü nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în 

considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a 
soluţiilor tehnice şi/sau financiare; 

ü abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este 
imposibilă încheierea contractului. 

 
Prin excepţie, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de 
data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, 
înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri: 
ü autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.86 alin.(2) 

lit.a), art. 102 alin.(2) lit.a), art.117 alin. (2) lit.a) sau art.1481 lit.a) din ordonanţă; 
ü ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor prin care dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice 
sau financiare din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire 
ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire; 

ü autoritatea contractantă nu mai are asigurate fondurile necesare realizării 
achiziţiei sau nu mai există necesitatea ce urma a fi acoperită; cele două situaţii 
nedatorându-se unei acţiuni sai inacţiuni a autorităţii contractate. 

Note: 
În sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se 
înţelege: 
a)criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire sau factorii de evaluare 
prevăzuţi în cadrul invitaţiei/anunţului de participare, precum şi în documenaţia de 
atribuire au fost modificaţi; 
b)pe parcursul analizei, evaluării  şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată 
erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta 
măsuri corective fără ca acestea să conducă, la încălcarea pricipiilor prevăzute la art.2 
alin.(2) lit.a) -f) din ordonanţă. 
 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la 
procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data  anulării, atât încetarea 
obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret 
care a determinat decizia de anulare.  

 
XIV. ÎNCHEIEREA ŞI SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a se prezenta, în termenul stabilit în 
invitaţia transmisă de autoritatea contractantă, pentru semnarea contractului. În cazul în 
care ofertantul desemnat câştigător nu s-a prezent pentru semnarea contractului, situaţia 
va fi asimilată refuzului de a semna contractul, iar autoritatea va reţine în favoarea sa 
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garanţia de participare. 
 
În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul este un consorţiu, acesta are 
obligaţia de a prezenta la semarea contractului următoarele documente: 
ñ documente prin care autorizează persoana care urmează să semneze contractul; 
ñ acordul de asociere din care să rezulte cota de participare a fiecărui membru al 

asocierii, reprezentatul legal al asocierii, liderul desemnat (informaţii care nu 
trebuie să fie diferire faţă de cele precizate în documentele care au însoţit oferta); 

ñ garanţia de bună execuţie în conformitate cu precizările de la cap.VIII.3 din fişa de 
date; 

ñ după caz, angajamentul/angajamentele terţului/terţilor susţinători. 
 
În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat în cadrul ofertei 
subcontractanţi , acesta are obligaţia de a prezenta la semnarea contractului următoarele 
documente:  
contractul/contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizati în ofertă; 
 
Note: 
În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contracxtul cu ofertantul a cărui 
ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află 
într-o situaţia de forţă majoră sau în împosibilitatea fortuită de a executa contractul, 
atunci acesta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în 
care acesta există şi este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează. 
 

XV. TERMENELE DE DEPUNERE A CONTESTAŢIEI 
Contestaţia poate fi depusă în cel mult 10 zile de la data luării la cunoştinţă de către 
contestator de un act al autorităţii contractante pe care acesta îl consideră nelegal. 

 
XVI. INSTITUTIILE COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI 
POT OBTINE INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA:  
− IMPOZITARE: M.F.P.  www.mfinante.ro 
− PROTECTIA MEDIULUI: MINISTERUL MEDIULUI – www.mmediu.ro 
− CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII: MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE – www.mmssf.ro 
     

Întocmit, 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mfinante.ro
http://www.mmediu.ro
http://www.mmssf.ro
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Secţiunea a II-a 

 
 
 

Contract de servicii nr. _________/__________ 
privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare al 

"Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"       
 
 

Preambul 
În temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 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, Hotarârile Consiliului Local 
....................................... nr. …./………, Hotararea nr. /  a Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Grup local de acţiune Deleni si H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute în O.U.G. nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii; Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor, completata de O.U.G. nr. 92/2007 s-a încheiat prezentul contract 
de prestare de servicii,  

Art. 1.- Partile contractante între 
I."Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"    adresa sediu 
……………………………., telefon/fax ………………, C.U.I. ……………., cont nr. 
……………………………………… deschis la Trezoreria ………………………, 
reprezentata  prin Presedintele Asociatiei, domnul ………………………….. în calitate de 
concedent/achizitor, pe de o parte 
si 
II. denumirea operatorului economic adresa .........................................telefon/fax 
.....................numar de înmatriculare .......................................... cod fiscal 
................................... cont (trezorerie, banca).......................................................................... 
reprezentata prin ............................................................. (denumirea conducaorului), functia 
...............................................  în calitate de concesionar/prestator, pe de alta parte. 

Art. 2.- Definitii 
În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
(1) Contract - prezentul contract si toate anexele sale; 

 (2) contract de concesiune de servicii- este acel contract încheiat în forma scrisa prin care o 
autoritate publica, denumita concedent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane, 
denumite concesionar, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de 
exploatare a unui serviciu în schimbul unei redevente. 
 (3) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la 
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încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul 
concesiunii. 
 (4) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune r_mân în proprietatea 
concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparsinut concesionarului si au fost 
utilizate de catre acesta pe durata concesiunii. 
 (5) concedent/achizitor si concesionar/prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea 
numite în prezentul contract; 
 (6) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
 (7) servicii – activitati  a caror prestare face obiect al contractului; 
 (8) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 
 (9) forta majora - reprezinta o împrejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla în afara controlului oricarei parti, care nu se 
datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerata 
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
 (10) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 (11) autoritate competenta de reglementare- Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.; 
 (12) autorizatie – act tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o 
unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a 
exploata un sistem public de salubrizare; 
 (13) acces la serviciu – dreptul utilizatorului de a beneficia, in conditiile legii, de serviciul 
de salubrizare; 
 (14) caracteristici tehnice – totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare 
la o instalatie sau la un sistem al serviciului de salubrizare; 
 (15) compost - produs rezultat dintr-un proces de fermentare aeroba si/sau anaeroba, prin 
descompunere microbiana a componentei organice din deseurile supuse compostarii; 
 (16) colectare – strangerea cu sau fara sortare a deseurilor in vederea transportarii lor; 
 (17) colectare selectiva - colectarea deseurilor de diferite categorii la sursa de producere, 
separat pe tipuri de materiale, in saci de plastic, europubele, containere compartimentate; 
 (18) contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile minimale 
pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator; 
  (19) depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor, prin depozitare pe sol sau 
in subteran; 
 (20) depozit ecologic - depozit de deseuri amplasat, proiectat, construit, operat si 
monitorizat conform cerintelor directivelor Uniunii Europene; 
 (21) deseu – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica 
privind regimul deseurilor, de care detinatorul se debaraseaza, are intentia sau obligatia de a 



DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

38 

se debarasa; 
 (22) deseuri agricole - gunoiul de grajd, dejectiile animaliere, reziduurile de la abatoare si 
din industria carnii, provenite din unitatile agricole, zootehnice sau din gospodarii ale 
populatiei; 
 (23) deseu asimilabil cu deseul menajer - deseu provenit din industrie, din comert, din 
sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseul 
menajer si care este colectat, transportat, prelucrat si depozitat impreuna cu acesta; 
 (24) deseu biodegradabil - deseu care sufera descompuneri anaerobe sau aerobe; 
 (25) deseu cu regim special - deseu a carui manipulare, colectare, transport si depozitare se 
supune unui regim reglementat prin acte normative in vederea evitarii efectelor negative 
asupra sanatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului inconjurator; 

 (26) deseuri din constructii si demolari - deseu rezultat in urma demolarii sau construirii 
cladirilor, soselelor si altor structuri de obiective industriale ori civile care nu este incadrat 
ca deseu periculos, conform prevederilor legale in vigoare; 
 (27) deseuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele 
definitiei de deseu; 
 (28) deseuri de echipamente electrice si electronice - denumite in continuare DEEE - 
echipamente electrice si electronice care constituie deseuri conform prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, 
subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul 
in care acestea devin deseuri; 
  (29) deseuri industriale - deseuri provenite din desfasurarea proceselor tehnologice; 
 (30) deseu menajer – deseu provenit din activitati casnice si care face parte din categoriile 
15.01 si 20 din anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii 
deseurilor si prin aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; 
 (31) deseu municipal - deseu menajer si alt tip de deseu care, prin natura sau compozitie, 
sunt similar cu deseul menajer si care este generat pe raza localitatii; 
 (32) deseuri de origine animala – subproduse de origine animala ce nu sunt destinate 
consumului uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale; 
 (33) deseuri periculoase – deseurile incadrate genetic, conform legislatiei specifice privind 
regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un 
constituient sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase; 
 (34) deseu reciclabil – deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie 
pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri; 
(35) deseuri rezultate din activitati medicale - toate deseurile, periculoase sau nepericuloase, 
care se produc in unitatile sanitare; 
 (36) deseuri solide - componente rezultate din activitatile menajere sau industriale, care nu 
mai au valoare de intrebuintare sau nu mai fac folosinta utilizatorului si care sunt 
precolectate de catre acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare; 
 (37) deseuri stradale - deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea 
cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substante solide 
provenite din atmosfera; 
 (38) deseuri voluminoase - deseuri solide de diferite proveniente, care, datorita 
dimensiunilor si tipurilor, nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare si transport, 
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ci necesita o tratare diferentiata fata de acestea din punct de vedere al prelucrarii si 
transportului; 
(39) detinator - producator de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce are deseuri in 
posesie; 
(40) gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv 
supravegherea acestor operatii si ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora; 
 (41) gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sisitemului de canalizare prin 
care se asigura apelor meteorice; 
 (42) incinerare – operatie de tratare termica a deseurilor, cu sau fara recuperare de caldura, 
realizata in instalatii care respecta legislatia in vigoare privind incinerarea deseurilor; 
 (43) instalatie de incinerare - orice instalatie tehnica fixa sau mobila si echipamentul 
destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere  
rezultate; 
 (44) indicatori de performanta - parametri ai serviciului de salubrizare, realizati de 
operatorii de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmariti la nivelul 
operatorului titular al licentei; 
 (45) licenta - act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoste calitatea de 
operator al serviciului, precum si capacitatea si dreptul de a presta una sau mai multe 
activitati ale acestuia; 
  (46) neutralizare a deseurilor de origine animala - activitate prin care se modifica caracterul 
periculos al deseurilor de origine animala prin procesare, incinerare/coincinerare, 
transformarea lor in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediu inconjurator, 
animale sau om, respectiv activitatea de ingropare a acestora; 
 (47) obiectiv – portiune de teren, localitate, imobil unde urmeaza sa se desfasoare o 
activitate de salubrizare; 
 (48) operator - persoana juridical romana sau straina care are competenta si capacitatea     
recunoscute prin licenta de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, a uneia 
sau mai multor activitati din domeniul serviciului de salubrizare; 
 (49) precolectare - activitatea utilizatorului de strangere si depozitare temporara a deseurilor 
municipale sau deseurilor solideasimilabile cu deseurile municipale in recipiente, containere 
ori puncte gospodaresti, amplasate in spatii special amenajate; 
 (50) preselectie - activitatea de selectare prealabila a deseurilor la sursa de producere, pe 
tipuri de materiale; 
(51) producator - orice persoana din a carei activitate rezulta deseuri si/sau care efectueaza  
peratiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care genereaza schimbarea naturii 
ori a compozitiei acestor deseuri; 
 (52) punct gospodaresc – suprafata de teren inchisa sau deschisa situata in exteriorul sau 
interiorul unei cladiri destinata amplasarii recipientelor pentru precolectarea deseurilor 
municipale; 
 (53) reciclare - operatiunea de prelucrare a unui deseu in vederea refolosirii; 
 (54) salubrizare - totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui  
aspect salubru al localitatilor; 
 (55) sistem public de salubrizare - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor 
functionale si dotarilor specifice, constructiilor si terenurilor aferente prin care se realizeaza 
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serviciul de salubrizare; 
 (56) sortare - activitatea de separare pe sortimente si depozitare temporara a deseurilor 
reciclabile in vederea transportarii lor la agenti economici specializati; 
 (57) statie de transfer - spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor 
colectate din acceasi localitate sau din localitati distincte, in vederea transportarii 
centralizate a acestora la o statie de sortare/tratare sau la un depozit de deseuri; 
 (58) tratare - totalitatea operatiunilor fizice, chimice sau biologice utilizate pentru 
schimbarea caracteristicilor deseurilor, in scopul reducerii volumului sau a caracterului 
periculos al acestora, facilitand manipularea ori valorificarea lor; 
 (59) topogan – jgheab sau tubulatura folosita drept mijloc de transport prin alunecare a 
deseurilor; 
 (60) utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiaza direct sau indirect, individual 
sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii; 

  (61) aliniament stradal - zona ce margineste o artera rutiera; 
 (62) bon de lucru - actul doveditor al executarii unei activitati ce revine ca obligatie 
operatorului si prin care se atesta cantitatea si calitatea serviciului prestat, pentru activitatile 
care nu sunt deja reglementate prin alte acte normative; 
 (63) suprafata construita - suprafata pe care se afla amplasate constructii; 
 (64) domeniu public – totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate 
in proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale care, potrivit legii sau prin natura 
lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare, prin hotarare a 
consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz 
sau de interes public national; 
 (65) domeniu privat –totalitatea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la 
intrate in proprietatea unitatilor administrativ teritoriale prin modalitatile prevazute de lege; 
 (66) stabilirea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a calculatiei preturilor si 
tarifelor, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se 
stabilesc structura si nivelurile preturilor si tarifelor pentru serviciile comunale de 
salubrizare; 
(67) ajustare preturilor si tarifelor – procedura de analiza a nivelului preturilor si tarifelor 
existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se 
asigura corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a 
preturilor si tarifelor din economie; 
(68) modificarea preturilor si tarifelor – procedura de analiza a structurii si nivelului 
preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare 
competente, aplicabila in situatiile cand intervin schimbari in structura costurilor care 
conduc la recalcularea preturilor si tarifelor; 
conduc la recalcularea preturilor si tarifelor; 
(69) beneficiar - unitatea administrativ teritoriala (comuna, orasul) si consiliul local, 
reprezentata prin primar, care administreaza zona in care se presteaza serviciile de catre 
concedent. 
 

Art. 3.- Interpretare 
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(1)- În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 (2) - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu 
se specificaîn mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 

Art. 4.- Documentele contractului sunt ( cel putin): 
a) caietul de sarcini; 
b) regulamentul serviciului de salubrizare; 
 c) propunerea tehnica si propunerea financiara; 
d) procedurilor si tehnologiilor de lucru ce vor fi utilizate; 
e) oferta tehnica si financiara; 
f) lista de investitii; 
g) garantia de buna executie; 
h) acord asociere, subcontractanti, angajamentul ferm de sustinere din partea unui terti, daca 
este cazul. 
i) Anexe de la 1-10 Contracte subsidiare de delegarea gestiunii incheiat cu fiecare membru 
al Asociatiei. ???? 

Art. 5.- Obiectul contractului de concesiune 
 (1) Concesionarul/prestatorul se obliga sa precolecteze, colecteze, sa transporte si sa 
depoziteze deseurile municipale, inclusiv al deseurilor toxice periculoase din deseurile 
menajere, cu exceptia celor cu regim special. 
 (2) Obiectivele concedentului sunt: protectia sanatatii oamenilor si a mediului impotriva 
efectelor daunatoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si/sau 
depozitarea deseurilor urbane. 
(3)Serviciul de salubrizare este organizat si functioneaza pe baza urmatoarelor principii: 
ñ protectia sanatatii populatiei; 
ñ responsabilitatea fata de cetateni; 
ñ conservarea si protectia mediului inconjurator; 
ñ asigurarea calitatii si continuitatii serviciului; 
ñ tarifarea echitabila corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 
ñ securitatea serviciului; 
ñ dezvoltarea durabila. 

Art. 6. Pretul contractului 
 (1) Concedentul/achizitorul se obliga sa plateasca concesionarului/prestatorului pretul 
concesiunii convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii având ca obiect: 
ñ precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor 

toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;  
 
(2) Pretul concesiunii, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil concesionarului de catre 
achizitor conform graficului de plati, este de ........... lei /euro, exclusiv tva. Pretul 
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contractului a fost ofertat pentru o perioada de 48 luni, conform art.28 alin.(1) lit. b din 
OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 (3) Pretul contractului va fi actualizat anual cu indicele mediu al preturilor de consum (rata 
inflatiei) comunicat(a) de Institutul National de Statistica, pentru anul anterior în temeiul 
Ordinului nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, 
emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati 
Publice (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 529 din 06.08.2007). 
 (4) La începutul fiecarui an, concesionarul va (prezenta) (întocmi) o situatie privind 
actualizarea pretului concesiunii cu indicele de inflatie, cel tarziu pana la data de 15 a lunii. 
Pretul actualizat cu indicele de inflatie conform situatiei prezentate intra in vigoare incepand 
cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a transmis concedentului situatia privind 
actualizarea pretului concesiunii cu indicele de inflatie.  (Situatia va fi spusa aprobarii 
membrilor asociatie.) 
(5) Fiecare Unitate administrativ teritoriala si Consiliu local se obliga, in calitate de 
beneficiar, cu mandatul dat expres prin prezentul contract de catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Grup Local de Actiune Deleni, sa  achite in mod direct catre 
concesionarul  
…………………………………………………………………………………contravaloarea 
serviciilor de salubrizare prestate de concesionar pentru populatia aferenta si pentru 
institutiile publice aflate în subordine acestora, in baza facturii emise de catre concesionar, 
contravaloare stabilita in conformitate cu prezentul contract de delegare a gestiunii prin 
concesiune a serviciului de salubrizare. 
(6) Facturarea se face lunar, in baza tarifului din oferta financiara, pe baza bonurilor de 
confirmare semnate de beneficiar si se emite cel mai tarziu pana la data de 15 ale lunii 
urmatoare celei pentru care s-a efectuat prestatia. 
Orice contestare a cantitatii sau valorii facturate va fi transmisa in scris Prestatorului in termen 
de maxim 10 zile de la data primirii facturii, in caz contrar considerandu-se ca factura a fost 
acceptata la plata si nu va mai putea fi contestata in viitor pentru nici un motiv. 
Beneficiarul are obligatia de a achita factura necontestata cel tarziu la data scadentei. 
Scadenta facturilor emise se determina ca fiind  maxim 30 de zile de la data emiterii acesteia. 
Data emiterii facturii va fi inscrisa pe fiecare factura. 
(7) Neachitarea facturii de catre beneficiar in termen de 15 zile de la data scadentei atrage 
penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza: 

a) penalitatile sunt egale cu 0.5% pentru fiecare zi de intarziere a platii, calculate la suma 
neachitata; 
b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei. 

Daca sumele datorate, inclusiv penalitatile nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea 
facturii, concesionarul/prestatorul poate suspenda prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile 
lucratoare si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta. Reluarea serviciului va 
putea fi facuta numai dupa achitarea debitului restant. 
 
Art. 7. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele 
categorii de bunuri: 
a) bunurile de retur-serviciul de salubrizare al Asociatiei………… ce revin de plin drept, 
gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt 
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bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii.  
b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune ramân în proprietatea 
concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost 
utilizate de catre acesta pe durata concesiunii. Acestea vor fi identificate în lista de investitii. 

Art. 8. Termenul 
  (1) Durata concesiunii este de 10 ani, începând de la data de semnarii contractului, avand in 
vedere prevederile art 14 alin.2 din Legea nr.101/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate 
din durata sa initiala, acest lucru numai la solicitarea expresa a concedentului. 

Art. 9. Redeventa 
 (1)Redeventa este de ................. lei, platita anual, ----- % (minim 1%) din câstigul realizat. 
 (2)Plata redeventei se va face semestrial: 
- rata a - I –a, pana la 15 iunie a anului in curs; 
- rata a - II-a pana la 15 decembrie a anului in curs. 
 (3)Plata redeventei se face astfel: în contul Asociatiei ....................................... deschis la 
CEC Cobadin ……………. 
 (4)Executarea cu intarziere a platii redeventei atrage dupa sine penalitati de 0,1% /zi de 
intarziere. Cand se vor efectua plati, acestea se vor considera facute prioritar in contul 
penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei 
datorate. 
 (5)Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii, conduce la retinerea 
sumelor datorate, inclusiv a penalitatilor, din garantia depusa de concesionar dupa semnarea 
contractului de concesiune. 

Art. 11. Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligatii, cu mai mult 
de 60 de zile conduce la rezilierea de plin drept a contractului, fara somatie, cu punerea 
prealabila în întârziere, fara intervensia instantei. 

Art. 12. VI. Drepturile partilor 
Drepturile concesionarului sunt stabilite prin caietul de sarcini si regulamentul de 
salubrizare. 
 (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, 
serviciile proprietate publica ce fac obiectul contractului de concesiune. 
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul 
concesiunii, potrivit caietului de sarcini si regulamentului de salubrizare. 

 
DREPTURILE CONCEDENTULUI 

- conform caietului de sarcini si regulamentului de salubrizare 

Art. 13. Concesionarul are urmatoarele drepturi: 
_ sa incaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator 
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tarifului aprobat de autoritatile administratiei publice locale, determinat in conformitate cu 
normele metodologice elaborate si aprobate de A.N.R.S.C.; 
_ sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
_ sa solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din 
economie; 
_ sa propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a 
echilibrului contractual; 
_ sa aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza 
Asociatiei......................................; 
_ sa aplice la facturare tarifele aprobate prin contractul de delegare a gestiunii; 
_ sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un 
preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 60 de zile de la 
primirea facturii; 
_ sa solicite recuperarea debitelor in instanta. 

Art. 14.- (1)Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate,   verificând 
respectarea obligatiilor asumate de concesionar. 
(2) Concedentul are dreptul sa modifice în mod unilateral partea reglementare a contractului 
de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local. 

Art. 15.- Obligatiile partilor 
(1) Obligatiile concesionarului - cele stabilite prin regulamentul de salubrizare si caietul de 
sarcini 
(2)Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de 
permanenta a serviciilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor 
stabilite de catre concedent. 
(3) Concesionarul este obligat sa exploateze în mod direct serviciile care fac obiectul 
concesiunii. 
(4) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. 
Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006, aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 22/2007. 
(5) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa. 

Art. 16.- Concesionarul are urmatoarele obligatii - conform caietului de sarcini si 
regulamentului serviciului de salubrizare: 
a) sa tina gestiune separata pentru fiecare activitate in parte, pentru a se putea stabili tarife 
juste in concordanta cu cheltuielile efectuate; 
b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu 
respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in 
vigoare; 
c) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului si sa 
acorde bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii serviciului 
sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de prestare; 
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d) sa furnizeze Asociatiei ......................................., respectiv A.N.R.S.C., informatiile 
solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe baza carora presteaza 
serviciul de salubrizare, in conditiile legii; 
e) sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in 
desfasurarea activitatilor; 
f) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor 
specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare; 
g) sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 
h) sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii din raza Asociatie 
....................................... sa colecteze intreaga cantitate de deseuri si sa lase in stare de 
curatenie spatiul destinat depozitarii recipientelor de precolectare si domeniul public; 
i) sa doteze punctele de colectare cu recipiente si/sau containere in cantitati suficiente, cu 
respectarea normelor in vigoare; 
j) sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor 
cu si fara contracte de prestari servicii, precum si evidenta colectarii taxei speciale de 
salubrizare in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale 
instituite in acest sens. 
k) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si 
precizati in regulamentul serviciului de salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu 
calitatea serviciilor prestate; 
l) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor 
specifice de operare; 
m) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectarii selective, in conditiile stabilite 
de prezentul regulament; 
n) sa verifice starea tehnica a mijloacelor de precolectare si sa le inlocuiasca pe cele care 
prezinta defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare; 
o) sa factureze serviciile prestate in conformitate cu procedurile proprii de facturare 
aprobate de autoritatea competenta, la tarife legal aprobate; 
p) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program 
de functionare permanent; 
r) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile 
de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a 
reclamat si a primit reclamatia, adresa reclamantului, data si ora reclamatiei, data si ora 
rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizarile 
scrise operatorul are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la 
inregistrarea acestora; 
s) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente 
situatia, conform reglementarilor in vigoare. 

Art. 17.- Obligatiile concedentului- conform caietului de sarcini si regulamentului 
serviciului de salubrizare 

Art. 18.- (1) Concedentul este obligat sa nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul 
drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. 
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(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în 
afara de cazurile prevazute expres de prezentul contract si de lege. 
(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror împrejurari de 
natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului. 

Art. 19.- Încetarea contractului de concesiune 
 (1) Prezentul contract de concesiune înceteaza în urmatoare situatii: 
a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este 
prelungita dupa expirarea termenului; 
b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de servicii, daca partile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia, în conditiile legii; 
c) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 
beneficiar, în sarcina beneficiarului; - eliminare? 
d) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator nici in termen de maxim 
15 zile de la data primirii notificarii din partea concedentului, prin reziliere, cu plata unei 
despagubiri în sarcina operatorului; 
 
SAU 
 
In loc de c si d: 
In cazul nerespectarii grave a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti, 
prezentul contract poate fi reziliat, rezilierea neaducand atingere obligatiilor deja 
scadente intre parti 
 
e) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre beneficiar, prin reziliere, cu plata 
unei despagubiri în sarcina beneficiarului; 
f) în cazul în care operatorul nu detine autorizatiile legale sau când acestea ori licenta 
ANRSC sunt retrase. 
g) În cazul încetarii contractului de servicii ca urmare a nerespectarii obligatiilor 
contractuale de catre operator, despagubirile se stabilesc astfel: contravaloarea prejudiciului 
cauzat la care se  adauga 5% din valoarea anuala a contractului. 
h) În cazul in care se vor construi statiile de transfer sau depozit pentru deseuri conform 
Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si Planului national de gestionare a deseurilor 
sau Planului Judetean de Gestionare a deseurilor se va proceda la renegocierea pretului 
contractului, conform OUG 34/2006 (negociere fara publicarea prealabila a unui anunt ori 
procedura similara conform legislatiei în vigoare la data aparitiei necesitatii renegocierii), 
numai pentru modificarea pretului cu costul componentei excluse din prestatie.  
i) În situatia în care operatorul nu va colecta deseurile la datele stabilite, sau deseurile vor fi 
raspândit din vina operatorului pe domeniul public al comunelor partenere, sau în extravilan 
pe proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice, pe baza unei sesizari depuse de 
utilizatori, Consiliul Local de pe raza unde s-a inregistrat o sesizare, va numi o comisie de 
verificare a sesizarii/sesizarilor care va efectua o cercetare a sesizarii (declaratia personei 
care a sesizat, altsi 2 martori, alte probe dupa caz, în mod obligatoriu vor efectua o 
verificare pe teren) si va face propunere catre Primarul comunei de aplicare de daune-
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cominatorii operatorului în cuantum de 0,1%/zi/pretul unei to deseu, sau rezilierea 
contractului. În cadrul cercetarii efectuate de catre comisia de verificare mentionata mai sus 
va fi invitat si un reprezentant al operatorului care va trebui sa-si exprime punctul de vedere. 
Operatorul va fi citat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Acesta este 
obligat sa-si desemneze un reprezentant în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii 
notificarii. 
j) Urmând a deveni operational Sistemul Integrat de Management al Deseurilor in cadrul 
caruia trebuie sa participe toate unitatile administrativ teritoriale, operatorii economici 
participanti la procedura vor avea in vedere posibilitatea interventiei pe parcursul derularii 
contractului de concesiune a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor, caz in care 
se va proceda la renegocierea pretului contractului, conform OUG 34/2006 (negociere fara 
publicarea prealabila a unui anunt ori procedura similara conform legislatiei în vigoare la 
data aparitiei necesitatii renegocierii) numai pentru modificarea pretului cu costul 
componentei excluse din prestatie.  
c) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre 
concedent, prin punerea în întârziere, fara somatie, fara inteventia instantei de judecata; 
d) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre 
concedent, prin punerea în întârziere, fara somatie, fara inteventsia instantei de judecata; 
e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei 
despagubiri; 
f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si 
conditiilor reglementate de lege. 
(2) La încetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate 
de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza: 
c) bunurile de retur-concedentului; 
d) bunurile proprii-concesionarului. 

Art. 20.- Garantia de buna executie a contractului 
(1) - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului înainte de 
data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .si oricum înainte de începerea 
executiei contractului. 
(se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de 
buna executie) 
 (2) - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si, dupa caz, sa emita 
ordinul de începere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii 
garantiei de buna executie. 
(3) - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita 
prejudiciului creat, daca prestatorul nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa 
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. 
(4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie în termen de ….. de la 
îndeplinirea obligatiilor asumate. 
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(se precizeaza modul de restituire si termenul) 

 
Art. 21.- Raspunderea contractuala 
(1)Respectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse în prezentul contract de 
concesiune atrage raspunderea contractuala a partii în culpa. 
 (2)Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legatura cu îndeplinirea contractului. 
 (3)Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc 
sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti din România. 
(4) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de 
concesiune se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificarile ulterioare. 

Art. 22.- Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba româna. 

Art. 23.- Comunicari 
(1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în 
momentul primirii. 
(3)Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii. 

Art. 24.- Legea aplicabil_ contractului 
(1)Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Partile au înteles sa încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (doua) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 

Concedent,          Concesionar, 
       Asociaţia de dezvoltare intercomunitară  
       Grup local de acţiune Deleni 
       Prin Presedinte Asociatie 
       ……………………………… 
 
      Beneficiari 
     Orasul/ Consiliul Local al Orasului....................... 
      Prin Primar, 
      .................................................................. 
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     Comuna/ Consiliul Local al Comunei....................... 
      Prin Primar, 
      .................................................................. 
     Comuna/ Consiliul Local al Comunei....................... 
      Prin Primar, 
      .................................................................. 
     Comuna/ Consiliul Local al Comunei....................... 
      Prin Primar, 
      .................................................................. 
     Comuna/ Consiliul Local al Comunei....................... 
      Prin Primar, 
      .................................................................. 
     Comuna/ Consiliul Local al Comunei....................... 
      Prin Primar, 
      .................................................................. 
     Comuna/ Consiliul Local al Comunei....................... 
      Prin Primar, 
      .................................................................. 
     Comuna/ Consiliul Local al Comunei....................... 
      Prin Primar, 
      .................................................................. 
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Secţiunea a III-a 
 

     CAIET DE SARCINI 
privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate al 

"Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"  
 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispozitii generale 

 
ART. 1. 
(1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează 
condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare procedura de delegare de gestiune pentru 
serviciul public de salubrizare aferent unei localităţi. 
(2) Caietul de sarcini se întocmeşte prin grija consiliului local competent care are obligaţia 
de a hotări modul de gestiune şi obligaţia de a elabora studiul de oportunitate pentru 
stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum şi 
documentele de pregătire a licitaţiei. 
(3) Caietul de sarcini se aproba prin hotărâre a consiliului local. 
ART. 2. 
Caietul de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare al "Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni".  
 
 
CAPITOLUL II 

Obiectul procedurii 
 

A. Datele de identificare a serviciului public de salubrizare 
ART. 3. 
(1) Autoritatea concendentă a serviciului public de salubrizare este "Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară Grup local de acţiune Deleni", cu sediul în comuna Deleni, str. Şcolii 
nr.103, judeţul Constanţa.  
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(2) "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" este constituită 
din  comunele Deleni, Adamclisi , Ion Corvin , Lipnita, Dobromir , Oltina , Ostrov, 
Independenţa, Dumbrăveni şi  orasul  Baneasa,  judeţul Constanţa. 
(3) Activităţile serviciului public de salubrizare din comunele Deleni, Adamclisi , Ion 
Corvin , Lipnita, Dobromir , Oltina , Ostrov, Independenţa, Dumbrăveni şi  orasul  Baneasa,  
judeţul Constanţa, care fac obiectul delegării de gestiune sunt: 
ñ precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor 

toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;  
ñ colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite 

de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);  

ñ colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din 
gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 
a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;  

(4) În situaţia în care se va modifica structura şi întinderea bunurilor ce fac obiectul 
procedurii, acestea vor face obiectul unor acte adiţionale la contractul de servicii, încheiate 
în aceleaşi condiţii ca şi actul iniţial. 
 
                                       
                             

CAPITOLUL  III 
                                                 Obiectul caietului de sarcini 
 
ART. 4 
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si condiţiile tehnice necesare 
functionării acestui serviciu in condiţii de eficienţă şi siguranţă. 
ART. 5 
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de 
referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de salubrizare 
indiferent de modul de gestiune adoptat. 
ART. 6 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatii de 
salubrizare si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza. 
ART. 7 
(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţa, siguranta in exploatare, precum si 
sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu 
standarde relevante sau altele asemenea. 
(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la 
verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva 
din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciului de salubrizare. 
(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la 
prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe 
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parcursul prestarii serviciului/activitatii de precolectarea, colectarea si transportul deseurilor 
municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special  si care sunt in vigoare. 
ART. 8 
Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de 
salubrizare. 
 
 
 
                                                               CAPITOLUL  IV 
                                                   Cerinţe organizatorice minimale 
 
ART. 9 
Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura: 
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, 
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 
b) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 
gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi in regulamentul 
serviciului de salubrizare; 
c) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a 
informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 
prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 
d) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 
e) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza "Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" pentru care are  contract de delegare a 
gestiunii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale si lăsarea în stare de curăţenie a 
spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare; 
f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
de operare; 
g) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectarii selective in cantităţi 
suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 
h) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; 
i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor si reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 
acestora; 
j) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situatiei autorităţilor 
competente, conform reglementarilor in vigoare; 
k) personalul necesar pentru prestarea activitătilor asumate prin contract ; 
l) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea 
activităţilor în condiţiile stabilite prin contract ; 
m) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale. 
ART. 10 
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in 
regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini. 
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                                                                  CAPITOLUL V 
                               Descrierea activităţilor serviciul public de salubrizare 
 
SECŢIUNEA 1 
Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor 
toxice periculoase din deşeurile menajere, cu exceptia celor cu regim special. 
 
ART. 11 
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitaţile de precolectare, colectare si transport 
al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu 
excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, in aria administrativ-teritoriala a  
"Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni".     
ART. 12 
Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 31.530 locuitori locuitori 
înregistraţi, inclusiv flotanţii şi 60 instituţii publice  
Pe localităţi, reprezentarea demografică se prezintă astfel: 
 
Comuna Număr locuitori Nr. gospodării Blocuri 
Deleni 2.539 846 - 
Băneasa 5.381 1.620  18 
Adamclisi 2.345 794 5 
Ion Corvin 2.167 715 - 
Dobromir 2.665 744 - 
Oltina 3.036 1.281  2 
Ostrov 5.786 1.837  5 
Lipniţa 3.770 1.295 - 
Independenţa 3.191 1.031 - 
Dumbrăveni 650 300 - 
 
Cantitatea medie anuala estimata, tinand cont de indicii caracteristici de productie de 
deseuri de tip menajer, specifici pentru producatorii de tip utilizatorii persoane fizice, ce vor 
fi preluate de filierele de colectare, transport, reciclare si depunere este estimata in tabelul 1. 
Cantitatile au fost estimate conform datelor PRGD Constanta pentru o colectare a intregii 
cantităţi produse in prezent. 

 Tabelul nr.1 

Total Cant 
deseuri Sursa Categorie deseu Cantitate 
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nr. 
loc. t/an to/an to/zi 

2.539 139 Deleni 

Reciclabile (hartie, 
carton) 4,87 0,013 

Reciclabile (plastic, 
PET) 8,89 0,024 

Refuzuri 125,25 0,343 

5.381 295 Baneasa 

Reciclabile (hartie, 
carton) 10,33 0,028 

Reciclabile (plastic, 
PET) 18,83 0,052 

Refuzuri 265,44 0,727 

2.345 128 Adamclisi 

Reciclabile (hartie, 
carton) 4,50 0,012 

Reciclabile (plastic, 
PET) 8,21 0,022 

Refuzuri 115,68 0,317 

2.167 119 Ion Corvin 

Reciclabile (hartie, 
carton) 4,16 0,011 

Reciclabile (plastic, 
PET) 7,58 0,021 

Refuzuri 106,90 0,293 

2.665 146 Dobromir 

Reciclabile (hartie, 
carton) 5,12 0,014 

Reciclabile (plastic, 
PET) 9,33 0,026 

Refuzuri 131,46 0,360 

3.036 166 Oltina 

Reciclabile (hartie, 
carton) 5,83 0,016 

Reciclabile (plastic, 
PET) 10,63 0,029 

Refuzuri 149,77 0,410 

5.786 317 Ostrov 

Reciclabile (hartie, 
carton) 11,11 0,030 

Reciclabile (plastic, 
PET) 20,25 0,055 

Refuzuri 285,42 0,782 

3.770 206 Lipnita 

Reciclabile (hartie, 
carton) 7,24 0,020 

Reciclabile (plastic, 
PET) 13,20 0,036 

Refuzuri 185,97 0,510 
  3.062       168      Reciclabile (hartie, 6.05 0.016 
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Independenta carton) 
Reciclabile (plastic, 
PET) 10.75 0.029 

Refuzuri 151.20 0.414 

    626         34        
Dumbraveni 

Reciclabile (hartie, 
carton) 1.22 0.003 

Reciclabile (plastic, 
PET) 2.18 0.006 

Refuzuri 30.6 0.084 
ART. 13 
Colectarea deseurilor municipale nesortate se va face odata pe saptamâna de la utilizatorii 
persoane fizice,  agentii economici si institutiile publice;colectarea selectiva se va face o 
data pe luna în zilele stabilite de autoritatea contractanta de comun acord cu operatorul 
economic . 
ART. 14 
Colectarea si transportul deşeurilor de la populaţie, instituţii publice şi agenţii economici din  
localitatile Deleni, Baneasa, Adamclisi, Ion Corvin, Dobromir, Oltina, Ostrov, Lipnita, se va 
efectua cu 5 autogunoiere compactoare cu capacitatea de 10 mc aflate in dotarea Asociaţiei 
ART. 15 
Compactoarele vor fi parcate intr-un spatiu amenajat de autoritatea contractanta. 
 Terenul pe care este amplasat spatiul de parcare aparţine Primăriei comunei Deleni . 
Suprafaţa incintei este de 4.835 mp. Accesul se face din DC 29  Petrosani. 
Dimensiunile în plan ale construcţiilor sunt: 

 
Construcţii Dimensiuni în 

plan 
(m) 

Suprafaţa construită 
(mp) 

Drumuri  interioare  425 
Cabina paza 7,6 x 3,5  26,6 
Retele in incinta  150 
Fosa septică 3.8 x 2 7.6 
Parcare 20 x 25 500 
Alei şi spaţii verzi  3231.04 
Împrejmuire 280 x 0.8 224 

TOTAL  4.564,24 
 
ART. 16 
(1) Traseele de colectare si transport al deseurilor municipale vor fi astfel stabilite incat sa 
acopere eficient intreaga arie deservita si apoi sa parcurge distanta cea mai scurta pâna la 
artera care conduce spre statia de sortare si depozitul de deseuri. 
(2)Traseul de colectare si transport al deseurilor se stabileste de comun acord cu 
reprezentantii autoritatii contractante . 
ART. 17 
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(1) Precolectarea deseurilor municipale se face de catre producatorii acestora, în 
gospodariile individuale, sau în punctele de colectare (în situatia în care strada/aleea este 
astfel dimensionata încât masina operatorului nu poate ajunge la poarta utilizatorilor). 
Utilizatorii din gospodariile individuale din localitatile Deleni, Baneasa, Adamclisi, Ion 
Corvin, Dobromir, Oltina, Ostrov, Lipnita vor separa la sursa partea ”reciclabilă” in trei 
categorii, astfel: o categorie reprezentata de hartie+carton, a doua categorie reprezentata de 
plastic+PET-uri, si ultima categorie reprezentata de ”refuzuri” in trei europubele diferite, a 
cate 120 l fiecare puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. 
(2) In zonele cu blocuri din localitatile: Baneasa, Adamclisi, Oltina si Ostrov sunt amplasa 
in spatiul adiacent  al strazilor de acces cate trei eurocontainere a cate 1,1 mc, puse la 
dispozitie de catre autoritatea contractanta. pentru colectarea selectiva a fractiilor de 
deseuri: “hartie+carton”,” plastic+PET”, si  ”refuzuri”. 
Eurocontainerele vor fi marcate astfel: 
ñ pentru fractia ”hartie” – albastru 
ñ pentru fractia ”plastic” – galben  
ñ pentru fractia ”refuzuri” – verde 

(3) Pentru agentii economici se va utiliza acelasi sistem de precolectare prin autodotare cu 
cate 3 europubele de 240 l sau de 120 l , dupa caz. 
(4) Institutiile publice, respectiv scolile si primariile din toate satele aferente localitatilor 
Deleni, Baneasa, Adamclisi, Ion Corvin, Dobromir, Oltina, Ostrov, Lipnita vor fi dotate de  
autoritatea contractanta cu cate trei eurocontainere  a cate 1,1 mc, care se vor amplasa in 
curtea scolilor, respectiv adiacent strazilor de acces ale primariilor, astefel incat 
autovehiculele de colectare a deseurilor sa aibe acces usor si sa se poata pozitiona cat mai 
convenabil pentru faza de incarcare. 
Eurocontainerele vor fi marcate astfel : 
ñ pentru fractia ”hartie” – albastru 
ñ pentru fractia ”plastic” – galben  
ñ pentru fractia ”refuzuri” – verde  

(5) Punctele de colectare vor fi amenajate astfel încât să respecte normele sanitare şi de 
protecţie a mediului, fără a produce disconfort vecinătăţilor, conform legislaţiei în vigoare. 
(6) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor 
de colectare revin persoanelor fizice şi/sau persoanelor juridice în a căror folosinţă se află 
sau utilizatorului când acestea  sunt amplasate pe domeniul public. 
(7) Colectarea deşeurilor municipale se va face numai din recipiente standardizate prin 
descărcarea acestora în autocompactoare.  
(8) Colectarea deşeurilor municipale se face în autocompactoare, iar acestea vor fi încărcate 
astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe căile 
publice. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în 
vederea reîncărcării deşeurilor comunale în autocompactoare. 
(9) Deşeurile municipale se transporta cu autocompactoare, folosindu-se la maximum 
capacitatea de încărcare. 
(10) Transportul deseurilor, in functie de provenienta acestora, se realizeaza numai de 
operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie sa utilizeze autovehicule destinate acestui 
scop, acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, 
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care sa nu permita imprastierea deseurilor sau prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de 
lichide in timpul transportului. 
(11)  Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzatoare circulatiei pe drumurile 
publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii de noxe 
(zgomot si gaze de esapament) si sa prezinte o buna etanseitate a benelor de incarcare. 
(12) Autovehiculele care transporta deseuri municipale si asimilate acestora, trebuie sa aiba 
un aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla operatorului. 
(13) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la conditiile de drum, structura 
localitatilor si structura arhitecturala a diferitelor cladiri, dotarea tehnica necesara pentru 
interventie in cazul unor accidente sau defectiuni aparute in timpul transportului deseurilor. 
(14) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru 
efectuarea transportului in conditii de siguranta, sa detina toate documentele de insotire si sa 
nu abandoneze deseurile pe traseu. 
(15) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru 
sanatatea populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice 
locale.  
(16) Operatorii care asigura activitatea de colectare si transport al deseurilor au si 
urmatoarele obligatii: 
a) sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor transportate, din care sa 
rezulte  utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de 
destinatie si, dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform 
legii; 
b) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele ale utilizatorilor sau 
pe cele existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu 
sunt inglobate in deseurile menajere si in cele asimilate acestora; 
c) sa proceseze, conform regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor si 
actelor normative in vigoare, deseurile din constructii colectate ca urmare a abandonarii 
acestora pe domeniul public; 
(17) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează 
activitatea de transport al deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă 
că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile 
stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective 
îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul caiet de sarcini şi în actele cu 
caracter normativ în vigoare.  
(18)  Operatorii care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor trebuie să 
aibă o evidenţă strictă a deşeurilor pe care le colectează pe utilizatori şi să întocmească 
documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului transportat ce urmează să fie 
sortat.  
(19)În vederea depozitarii deseurilor(refuzurilor de la statia de sortare) la depozitele 
autorizate, operatorul care presteaza activitatea de transport al deseurilor trebuie sa 
intocmeasca documentele necesare din care sa reiasa ca deseurile respective pot fi acceptate 
pentru depozitare în conformitate cu conditiile stabilite de operatorul care administreaza 
depozitul de deseuri si ca deseurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în 
prezentul caiet de sarcini si în actele cu caracter normativ în vigoare. 



DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

58 

(20) Deplasarea de la zona de lucru către depozit se efectuează pe cel mai scurt traseu 
admis, fără staţionări intermediare. 
(21) Fiecare operator va deţine licenţă de transport emisă de Ministerul Transporturilor. 
(22) Condiţii de lucru: 

• se lucrează numai în timpul zilei (orele 7 – 20 sau în intervalul orar impus de 
autoritatea contractanta); 

•  muncitorii operatorului sunt dotaţi cu echipamente care să respecte normele P.S.I. şi 
de protecţia muncii; echipamentul de lucru va avea avizul operatorului privind 
culoarea, croiala şi inscripţionarea; 

 
ART. 18  Condiţii de calitate: 
Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, 
inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim 
special, se va executa astfel încât să se realizeze: 
ñ continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 
ñ corectarea şi adaptarea regimuluide prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului; 
ñ controlul calităţii serviciului prestat; 
ñ respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 
ñ ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
ñ respectarea regulamentului de serviciu de salubrizare aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale în condiţiile legii; 
ñ prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestarea a serviciului; 
ñ asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru pretarea serviciului la toţi 

utilizatorii din aria administrativ teritorială 
ñ îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 

serviciului de salubrizare; 
ñ asigurarea, pe durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient;       
ART. 19 
a)operatorii serviciului vor încărca întreaga cantitate de deşeuri atât din recipientele de 
precolectare, cât şi de pe platforma şi din jurul punctelor de colectare; 
b)programul de prestaţie pentru colectarea deşeurilor va fi întocmit de aşa manieră, încât să 
asigure în pernanenţă menţinerea unei stări de curăţenie corespunzătoare normelor igienico 
– sanitare în vigoare. 
c)programul de prestaţie prezentat de operator va cuprinde: 

ñ  zona de acţiune pentru fiecare zi din săptămână 
ñ schimbul şi utilajul deservit 
ñ autocompactorul înlocuitor în caz de defecţiune 

d)cursele vor fi începute de fiecare dată din acelaşi punct şi vor urma acelaşi traseu pentru a 
evita variaţia orelor de colectare, prevăzute în regulamentul de salubritate şi în contractul 
încheiat. 
f) programul de prestaţie va fi vizat anual de "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup 
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local de acţiune Deleni". 
g)este interzisă prezenţa pe domeniul public a deşeurilor depozitate ilegal, acesta constuind 
dovada nerespectării graficului de colectare a deşeurilor menajere sau lipsa contractelor cu 
toţi utilizatorii din zonă 
h)"Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" va monitoriza în 
permanenţă eliminarea acestor deşeuri. 
ART. 20 Măsuri de protecţia muncii: 
Operatorul serviciului de salubrizare are următoarele obligaţii: 
 a)asigurarea timpului de lucru de 40 ore/săptămână; 
 b)asigurarea echipamentului de protecţie şi lucru pentru fiecare funcţie în parte, 
potrivit normativului în vigoare; 
 c)asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare funcţie în parte; 
 d)asigurarea controlului medical periodic al salariaţilor; 
 e)asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul 
accidentărilor sau invaliditate; 
ART.21 
Deseurile colectate in amestec (refuzurile)  vor fi obligatoriu sortate la o statie de sortare 
autorizata, in vederea diminuarii cantitatilor de deseuri care vor fi depozitate final la un 
depozit ecologic autorizat. 
ART.22 
Deseurile colectate selectiv ( hartie, platic), vor fi in mod obligatoriu valoarificate la un 
operator autorizat. 
 
 
SECTIUNEA a 2-a 
Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite 
de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.) 
 
ART. 21 
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în 
regulamentul serviciului. 
ART. 22 
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitaţile de colectare, transport, depozitare si 
valorificare a deşeurilor voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice si 
electronice etc.) provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, in conditiile 
legii, in aria administrativ-teritoriala a "Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local 
de acţiune Deleni". 
ART. 23 
Deşeurile voluminoase se colectează de către operator: 
(1)la comanda telefonică a utilizatorului serviciului; 
(2)periodic conform unui program întocmit de "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 
Grup local de acţiune Deleni", respectiv operator şi comunicat populaţiei şi agenţilor 
economici. 
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ART. 24 
Deşeurile din mobilă se colectează şi se transportă la depozitul de deşeuri; 
ART. 25 
Deşeurile  de echipamente electrice şi electronice se colectează şi se depozitează temporar 
într-un depozit special amenajat de către operator, pe un amplasament asigurat de "Asociaţia 
de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" 
ART. 26 
Prestarea activitatilor de colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor 
voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile 
celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.) se va executa 
astfel incat sa se realizeze: 
 a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale; 
 b) ridicarea deseurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special 
amenajate la data si intervalul orar stabilit; 
 c) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarului; 
 d) controlul calitatii serviciului prestat; 
 e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
 f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea 
administratiei publice locale, in conditiile legii; 
 g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului; 
 h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul intregii cantitati de deseuri 
din aria administrativ-teritoriala incredintata; 
 i) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in 
regulamentul serviciului de salubrizare; 
 j) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in 
numar suficient. 
 
SECTIUNEA a 3-a 
Colectarea, transportul, sortarea,valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din 
gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a 
locuinţelor/ apartamentelor propietate individuală 
 
ART. 27 
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitătile de colectare, transport si depozitare a 
deşeurilor rezultate din activităti de constructii şi demolări, in condiţiile legii, în aria 
administrativ-teritoriala a "Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune 
Deleni". 
ART. 28 
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în 
regulamentul serviciului. 
ART. 29 
(1) Deşeurile rezultate din activităţi de constructii şi demolări se colectează prin grija 
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deţinătorului şi  vor fi transportate de către operator în depozite specializate pentru primirea 
acestor tipuri de deşeuri.. 
(2) Se vor stabili condiţiile de transport al deşeurilor din constructii în alte locaţii, în funcţie 
de tipul deşeului (pamant, pietris, nisip, beton etc.) şi de necesităţile autorităţii administratiei 
publice locale. 
ART. 30 
Precolectarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari realizează numai în 
containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea acestora în recipinetele sau 
containerele în care se depun deşeurile municipale. 
ART. 31 
Prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor rezultate din activitati 
de constructii si demolari se va executa astfel incat sa se realizeze: 
 a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale; 
 b)corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarului; 
 c) controlul calitatii serviciului prestat; 
 d) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
 e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea 
administratiei publice locale in conditiile legii; 
 f) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului; 
 g) asigurarea mijloacelor de incarcare si transport pentru efectuarea unor astfel de 
transporturi, in intreaga arie administrativ-teritoriala incredintata; 
 h) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in 
regulamentul serviciului de salubrizare; 
 i) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in 
numar suficient. 
 
 
SECTIUNEA a 4-a 
ART. 32  Următoarele deşeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:  
a) deşeuri lichide;  
b) deşeuri care, în condiţiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, 
inflamabile sau puternic inflamabile;  
c) deşeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt 
definite ca infecţioase conform normativelor în vigoare;  
d) anvelope uzate întregi, cu excepţia anvelopelor utilizate ca material de construcţie în 
depozit;  
e) orice alt tip de deşeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în regulamentul 
propriu  de organizare si functionare a serviciului de salubrizare a "Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" aprobat prin H.C.L., anexat prezentului caiet 
de sarcini, şi în actele normative în vigoare.  
ART. 33 
Depozitele pentru deşeuri şi staţiile de transfer, in cazul in care se vor construi, se 
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amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de 
gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii.  
Deşeurile pot fi depozitate temporar în următoarele spaţii:  
a) la locul de producere;  
b) în punctele de precolectare;  
c) în staţiile de transfer, daca exista sau se vor construi;  
d) în staţiile de sortare, daca exista sau se vor construi;  
e) în staţiile de prelucrare şi tratare, daca exista sau se vor construi.  
ART. 34 
Depozitarea temporară în staţiile de transfer şi sortare (daca exista sau se vor construi) a 
deşeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.  
ART. 35 
Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o 
anumită clasă de depozitare.  
ART. 36 
Operatorii de salubrizare care prestează activităţi de precolectare, colectare şi transport al 
deşeurilor vor depune aceste deşeuri numai la depozitele indicate în acordul/autorizaţia de 
mediu, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.  
                           
       
      

      CAPITOLUL VI 
Condiţii de exploatare a serviciilor publice de salubrizare 

a localităţilor 
 
A. Condiţii tehnice 
ART. 37 
Serviciile publice de salubrizare a localităţilor trebuie sa asigure prestarea serviciului în 
regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor 
tehnice specifice fiecărei activităţi. 
 
B. Obiective de exploatare 
ART. 38 
Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare care face obiectul 
contractului sunt următoarele: 
    a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 
    b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare; 
    c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
   d) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe 
etape de dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 
 
C. Obiective de ordin economic 
ART. 39 
(1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai 
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bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi 
beneficiile asumate prin contract. 
(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în 
conformitate cu prevederile legale şi vor fi stabilite prin conform reglementărilor ANRSC, 
şi acceptate de părţi (autoritatea locală şi operator), care poate fi modificată prin act 
adiţional la contract. 
(3)Operatorul va prezenta verificarea metrologica a cântarului la prima situatie de plata în 
conditiile legii; ori de câte ori va expira verificare metrologica operatorul este obligat sa 
prezinte noua verificare metrologica. 
 
D. Obiective de mediu 
ART. 40 
(1) Pe perioada derulării contractului se vor respecta condiţiile impuse de avizul de mediu 
care se va obţine prin grija şi pe cheltuiala operatorului economic. 
(2) Pe toată perioada derulării contractului, operatorul va implementa condiţionările ce se 
stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor 
programe de conformare la cerinţele de mediu. 
 
 
 

CAPITOLUL VII 
Obligaţiile privind protecţia mediului 

 
ART. 41    
(1) Obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice 
de salubrizare, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi 
exploatarea utilajelor şi a parcului auto sunt în sarcina exclusivă a operatorului. 
(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va 
conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadenţe de 
realizare, în caietele de sarcini. 
(3) Operatorul va respecta obligaţiile privind protecţia mediului. 
 
 
 

CAPITOLUL VIII 
Durata contractului 

ART. 42 
(1) Durata contractului pentru activitatea de servicii publice de salubrizare a "Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" este de 10 ani (120 luni) cu 
posibilitate de prelungire doar în condiţiile legii. 
(2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subcontractarea serviciului public 
de salubrizare.  
(3) În situaţia în care autoritatea contractanta nu doreşte prelungirea contractului la 
expirarea acestuia, va anunţa în scris operatorul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea 



DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

64 

termenului contractual şi se va demara procedura de încredinţare a serviciului conform 
procedurilor legale. 
 
 
 

CAPITOLUL IX 
Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale 

operatorilor în domeniul investiţiilor 
 
ART. 43 
(1) Finanţarea serviciilor pentru institutiile publice se asigură din următoarele surse: 

ñ fonduri proprii de la bugetul local; 
ñ alte surse. 
Fiecare Unitate administrativ teritoriala si Consiliu local va asigura finantarea si va 
achita, in calitate de beneficiar, catre concesionar contravaloarea serviciilor de 
salubrizare prestate de concesionar pentru populatia aferenta si pentru institutiile publice 
aflate în subordine acestora. 

(2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 
serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de 
servicii. 
(3) Investiţiile străine în serviciile publice de salubrizare beneficiază de toate facilităţile 
legale în vigoare în momentul încheierii contractului de servicii. 
(4) Procurarea materiilor prime şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii, de către 
operator, se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice, în 
vigoare la data achiziţionării. 
(5) Operatorul are obligaţia desfăşurării activităţii, astfel, încât să nu perturbe liniştea 
cetăţenilor din comunele "Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune 
Deleni". 
(6) În situaţii de calamităţi naturale, operatorul are obligaţia de a interveni pentru 
îndepărtarea rezultatelor în nu mai mult de 60 de minute de la încetarea fenomenelor 
naturale. 
 
 

CAPITOLUL X 
Clauze financiare şi de asigurări 

 
ART. 44 
(1) Operatorul va încheia un contract cu "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup 
local de acţiune Deleni", pentru serviciile prestate persoanelor fizice (lei/persoana/luna) 
precum si institutiilor publice aflate în subordinea autoritatii contractante (lei/mc). 
(2) Contravaloarea serviciului efectuat agenţilor economici şi instituţiilor publice care nu se 
află în subordinea autorităţii contractante, se va încasa de către operator, în baza contractelor 
individuale  încheiate cu aceştia (lei/mc).  
(3) Contractele individuale încheiate cu agenţii economici de pe raza "Asociaţiei de 
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dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" vor fi aduse spre avizare autorităţii 
contractante. 
(4)Operatorul este în schimb obligat sa depuna o oferta de pret si pentru agentii economici 
de pe raza "Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" (lei/mc). 
Operatorul va fi obligat sa respecte pretul ofertat în cadrul prezentei procedurii în cadrul 
contractelor încheiate cu operatorii economici. 
Art. 45 Stabilirea nivelului minim al redeventei si modalitatea de calcul al acesteia 
(1)Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare va fi adjudecat in schimbul 
platii unei redevente minime de 1%/an/valoarea totala a facturilor încasate, pentru 
activitatile de precolectare, colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere si celor 
asimilate acestora, inclusiv a deseurilor toxice din deseurile menajere, cu exceptia celor cu 
regim special de pe raza Asociatie .......................................  
(2)Vor fi exclusi din procedura cei care nu oferteaza redeventa minima ceruta de autoritatea 
contractanta. 
Art. 46  
(2)Plata redeventei se va face semestrial: 
- rata a - I –a, pana la 15 iulie a anului in curs, pentru perioada de pana la 30 iunie ; 
- rata a - II-a pana la 15 ianuarie a anului urmator, pentru perioada iunie- decembrie. 
Art.47(1) Plata redeventei se face astfel: în contul Asociatie  
.......................................deschis la Trezoreria …………………. 
(2)Executarea cu intarziere a platii redeventei atrage dupa sine penalitati de 0,1% /zi de 
intarziere.  
(3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii, conduce la retinerea 
sumelor datorate, inclusiv a penalitatilor, din garantia depusa de concesionar dupa semnarea 
contractului de concesiune. 
Art. 48 Verificari, receptii 
Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei de catre operator, 
intocmind zilnic/saptamanal/lunar, dupa caz, rapoarte de constatare privind calitatea 
prestatiei si cantitatile de deseuri menajere si a celor asimilate acestora, transportate efectiv, 
in baza bonului de cantarire eliberat de depozit. In rapoartele de constatare 
zilnice/saptamanale/lunare, concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre 
operator a sesizarilor primite de la utilizatori si eventual, penalitatile aplicate operatorului 
pentru deficientele constatate. La sfarsitul fiecarei monitorizari, se intocmeste un proces-
verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele 
zilnice/saptamanale/lunare. Operatorul se obliga sa remedieze in termen de maxim 2 zile 
deficientele de executare a serviciului constatate de reprezentantii Asociatiei, raspunde si 
garanteaza material si financiar de buna desfasurare a prestatiei, calitatea si cantitatea 
stabilite. 
Art.49 Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii 
(1)Bunurile din patrimoniul public care vor fi preluate de concesionar pe baza unui proces 
verbal de predare-preluare sunt detaliate in anexa 4. 
(2) Recipientele folosite de catre utilizatori casnici persoane fizice vor fi asigurate de catre 
autoritatea contractanta prin dotare pe baza de contract de comodat/proces verbal de 
predare-primire; ……………………………. 
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(3) In cazul institutiilor publice, recipientele vor fi asigurate de catre autoritatea contractanta 
pe baza de contract de comodat/proces verbal de predare-
primire……………………………. 
(4) In cazul agentilor economici recipientele vor fi asigurate contra cost sau prin inchiriere. 
(5)  In  cazul partenerilor Comuna  Independenta  si Comuna  Dumbraveni  recipientele  
folosite ………………………….. 
 
Art. 50 (1) Investitii 
Pentru buna desfasurare a activitatii, concesionarul va prezenta intreaga dotare 
materiala pe care urmeaza sa o utilizeze de la începerea derularii contractului, dotarea 
necesara implementarii sistemului de precolectare. 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL XI 
Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune 

 
ART. 51 
Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii: 
a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este 
prelungită după expirarea termenului; 
b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de servicii, dacă părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia, în condiţiile legii; 
c)in cazul nerespectarii grave a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti, 
rezilierea neaducand atingere obligatiilor deja scadente intre parti. 
d) în cazul în care operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa 
ANRSC sunt retrase. 
i) în alte cazuri, prevăzute în caietul de sarcini. 
ART. 52  
În cazul încetării contractului de servicii ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale 
de către operator, despăgubirile se stabilesc astfel: contravaloarea prejudiciului cauzat la 
care se adaugă 5% din valoarea anuală a contractului. 
 
 
 

CAPITOLUL XII 
Dispoziţii finale 

 
ART. 53 
(1)La procedurile organizate pentru operarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor 
pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C.  
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(2)Ofertantul va prezenta copia de pe licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat 
de autoritatea competentă. 
(3)Ofertantul trebuie să facă dovada că deşeurile colectate (refuzurile) vor fi sortate la o 
staţie de sortare autorizată, înaintea eliminării finale la un depozit ecologic autorizat. 
(4) Pentru acesta ofertantul trebuie să facă dovada că deţine o staţie de sortare proprie  
autorizată de Ministerul Mediului sau că are încheiat un contract cu o staţie de sortare 
autorizată de Ministerul Mediului. Deasemenea ofertantul trebuie să facă dovada că deţine 
un depozit ecologic propriu, autorizat de Ministerul Mediului, sau că are încheiat un 
contract cu un depozit ecologic autorizat de Ministerul Mediului. În acest sens operatorul 
economic va prezenta documente doveditoare (copia Autorizatie emisă de Ministerul 
Mediului şi copia contractului de prestării servicii, dacă staţia de sortare, respectiv depozitul 
nu aparţin ofertantului)  
 
ART. 54 
Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea procedurii 
pentru operarea serviciilor publice de salubrizare. 
(1)Ofertanţii pot oferi şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a 
activităţii acestui serviciu. 
(2) Ofertanţii vor prezenta în mod obligatoriu în oferta lor de preţ, preţurile de operare 
propuse astfel încât să reiasă preţul pentru persoane fizice (lei/persoană/lună), respectiv 
pentru agenţi economici, instituţii publice, etc. (lei/mc). 
 
ART.55  
Caietul de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul şi Contractul de delegare a 
gestiunii   serviciului public de salubrizare a "Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup 
local de acţiune Deleni".                                    
ART. 56 
Autoritatea administratiei publice locale are dreptul de a institui taxe speciale in cazul 
prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri fara contract si obligatia acestora de a 
achita operatorului de salubritate contravaloarea serviciilor prestate pentru acestia, in 
conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, 
actualizata. 
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Secţiunea a IV-a 
Anexe – Modele de formulare 

 
Secţiunea a IV-a conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea 

şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită 
comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
  Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta 
formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi 
semnate de persoanele autorizate. 

 
Formularul 1 – Scrisoare de înaintare 
Formularul 2 – Împuternicire participare şedinţă deschidere 
Formularul 3 – Împuternicire semnare documente ofertă 
Formularul 4 – Formular de ofertă 
Formularul 4.1– Anexă la formularul de ofertă lucrări 
Formularul 5 – Scrisoare de garanţie bancară pentru participare cu ofertă 
Formularul 6 – Declaraţie de eligibilitate 
Formularul 7 – Declaraţie privind neâncadrarea la prevederile art.181 
Formularul 8 – Declaratiei privind calitatea de participant la procedură 
Formularul 9 – Informaţii generale 
Formularul 10 – Declaratie privind lista principalelor lucrări în ultimii 5 ani 
Formularul 11 – Formularul Experienţă similară pentru execuţie 
Formularul 12 – Declaraţie privind echipamentele tehnice 
Formularul 13 – Declaraţie privind efectivul mediu anual + Model CV 
Formularul 14 – Declaraţie privind IMM 
Formularul 15 – Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă 
Formularul 16 – Declaraţie privind neâncadrarea la prevederile art 69 
Formularul 17 – Declaraţie privind subcontractanţii 
Formularul 18 – Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale 
Formularul 19 – Declaraţie privind respectarea regelmentărilor privind condiţiile de muncă 
Formularul 20 – Acord de asociere 
Formularul 21 – Angajament privind susţinerea financiară 
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Formularul 22 – Grafic fizic şi valoric 
Formularul 23 – Declaraţie de disponibilitate 
Formularul 24 – Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare 
Formularul 25 – Angajament privind susţinerea tehnică 
Formularul 26 – Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional – ptr. Echipamente 
Formularul 27 - Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional – ptr. Resurse umane 
 
 
 
 
 

FORMULARUL 1 
Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
Nr. .......... / ........…… 
 
OFERTANTUL       
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 
Catre:  "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"       
     Str. Şcolii,  nr.103, comuna Deleni, jud. Constanţa 
 
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ………………………., apărută pe adresa dedicata a 
sistemului electronic de achizitii publice www.e-licitatie.ro , privind aplicarea procedurii 
"Licitaţie deschisă" pentru atribuirea contractului de concesiune:  Delegarea gestiunii prin 
concesiune a serviciului de salubritate al "Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Grup 
local de acţiune Deleni" 

 
Noi ……………………………..................................…………................................... va 
transmitem alaturat urmatoarele: 
1. Documentul ..............................................…..… privind garantia pentru participare, in 
cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si 1 copii in 
limba romana, continand: 
a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele 

http://www.e-licitatie.ro
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dumneavoastra. 
 
 
Data completarii ..................... 
 
Cu stima, 
 
Ofertant, 
……........................... 
(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 2  
 
OFERTANTUL –  
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 
 

Noi, (denumirea completã a ofertantului) 
………………………………………………. , 
având sediul social în (adresa completã) 
…………………………………………………….… ,  
telefon ……………………. , fax …………………. , reprezentatã prin (nume, prenume, 
funcţie)  
……………………………………………………………………………………………….  
 
   

ÎMPUTERNICIM 
 
 
prin prezenta pe dl / d-na …………………………………………………………………. 
(adresa completã) 
………………………………………………………………………………  care se 
legitimeazã cu B.I. / C.I. / paşaport seria …….. nr. ……………………… emis de 
……………………………………………………………………. la data de 
……………………... 
 
  
 să participe in numele nostru şi pentru noi la procedura de 
achiziţie………………………………………………………………….. organizată de 
"Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni" în data de 
…………………... . 
 
 
 

Data completării …………………. 
 
 
 
 

Ofertant 
………………………….. 
(numele, prenume şi semnătura autorizată) 



DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

72 

FORMULARUL 3  
 
 

ÎMPUTERNICIRE 
Subscrisa………………………………………………………………, cu sediul în 

…………………………………………………………………………………………………
..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI 
………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 
……………………………………………, în calitate de 
……………………………………………, 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 nr. ……………………, 
organizată de ................. in calitate de autoritate contractanta în scopul atribuirii contractului 
având ca obiect ................................................., 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 prezenta 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).  
 
Data  
Denumirea mandantului…………… S.C ………………………………………. 

  
      reprezentată legal prin             

___________________________ 
                                                                (Nume, prenume) 

                                                                                                             
___________________________ 

                                                              (Funcţie) 
                                                                                                             

                                                                  (Semnătura autorizată şi ştampila) 



DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

73 

FORMULARUL 5 
 

 
BANCA 
.........................……………….. 
(denumirea) 
 

 SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA 
LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
 
Catre:  "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"       
    Str. Şcolii,  nr.103, comuna Deleni, jud. Constanţa 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____________________________ 
„______________________________________________________________________noi 
banca _____________________________________________________________, avand 
sediul inregistrat la .________________________________ , ne obligam fata de 
_____________________________________________ sa platim suma de 
______________________________________________________RON (cifre si litere),  la 
prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, 
cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si 
datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 
a) ofertantul ________________________________. si-a retras oferta in perioada de 
valabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .________________________________ a 
constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai 
tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului; 
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________________________________ a 
refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
d) în cazul în care ofertantul depune o contestaţie la CNSC respinge contestaţia; Cuantumul 
reţinerii calculată conform prevederilor art. 278 1 din OUG nr.34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare este de  
Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________ 
 
 
 
 
 
Parafata de Banca _________________________ in ziua ___ luna ____ anul _______ 
                                                     (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 4 
OPERATORUL ECONOMIC                                                                         
_________________________ 
     (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către,  
 

 "Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Grup local de acţiune Deleni"      
 
Domnilor,  
A. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/(a) __________________________, 
reprezentant legal al ofertantului ________________________________ 
                                  (denumirea/numele ofertantului) 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionată, să îndeplinim cerinţele prevăzute in caietul de sarcini pentru serviciul de salubrizare  
pentru suma de _______________________________ EURO, echivalent a________LEI, 
                                         (suma in litere si in cifre) 
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de_______________________ 
EURO, echivalent a____________ LEI. 
        (suma in litere si in cifre) 
 
B. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea 
serviciilor în ___ (_______________)zile ( în cifre şi în litere).  
C. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de _______, respectiv 
__________________________zile, (durata în litere şi cifre), până la data de______________ 
(ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de 
expirarea perioadei de valabilitate.  
D. Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi.  
E. 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.  
 (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
F. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.  
G. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi.  
 
 Data ______ 
 
_______________________ (nume si semnatura), în calitate de ____________, reprezentant 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________  

                                                       (denumirea operatorului economic) 
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                                                                                FORMULARUL 5 
 

CENTRALIZATOR DE TARIFE1  
Nr. 
crt. DENUMIRE LUCRARE UM 

Valoare 
lei/UM euro/UM 

0 1 2 3 4 

1 

precolectarea, colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor 
toxice periculoase din deşeurile menajere, cu 
excepţia celor cu regim special – persoane fizice 

lei / 
pers./lună   

2. 

precolectarea, colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor 
toxice periculoase din deşeurile menajere, cu 
excepţia celor cu regim special – institutii 
publice  

Lei/mc   

OPERATIUNI DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR 
PROVENITE DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI 

3. 

colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi 
eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile 
populaţiei, generate de activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară a 
locuinţelor/apartamentelor proprietate 
individuală;  

Lei/mc 
   

OPERATIUNI DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR 
VOLUMINOASE, BUNURI CASNICE ETC. 

4. 

colectarea, transportul, depozitarea şi 
valorificarea deşeurilor voluminoase provenite 
de la populaţie, instituţii publice şi agenţi 
economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice etc.);  

Lei/mc   

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special 
5. Agenti economici Lei/mc   
6. Redevenţa pe care o vom achita va fi de .......% din valoarea totală a încasărilor. 

OFERTANT, 
.......................... 

(semnatura autorizata) 
 

1 Pentru fiecare tarif  se va anexa o detaliere privind structura acestuia si fundamentarea cheltuialilor 
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 În formularul de ofertă se va înscrie doar costurile aferente activităţilor de 
precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, PERSOANE FIZICE 
ŞI INSTITUŢII PUBLICE, care vor fi plătite de la bugetul local. 
 
Activităţile de:  
ñ colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din 

gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 
a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;   

ñ colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite 
de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere 
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);  

 
sunt activităţi care se vor presta doar la solicitarea unui beneficiari, pe baza de contracte 
individuale, contra cost, in baza tarifelor ofertate. 
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    FISA DE FUNDAMENTARE 
pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubrizare 

 
Specificatie U/M Programat anual 

lei 
Tarif propus 

lei/UM 
1.Cheltuieli materiale, din 
care: 

   

Combustibili si lubrefianti    
Energie electrica tehnologica    
Piese de schimb, utilaje     
Materii prime si materiale 
consumabile 

   

Echipament de lucru si 
protectia muncii 

   

Reparatii    
Amortizarea utilajelor si 
mijloacelor de transport 

   

Redeventa    
Cheltuieli cu protectia 
mediului 

   

Alte servicii executate de 
terti 

   

Alte cheltuieli materiale    
2.Cheltuieli cu munca vie:    
-salarii-CAS    
-fond somaj-CASS    
-fond accidente si boli 
profesionale  

   

-cota de contributii pentru 
concedii si indemnizatii 

   

-fond garantare creante 
salariale 

   

-alte cheltuieli cu munca vie 
(inclusiv tichete de masa) 

   

3.Taxe licente    
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4.Cheltuieli cu inchirierea 
utilajelor 

   

5.Cheltuieli cu depunerea in 
rampa 

   

6.Fond pentru inchiderea 
depozitului de deseuri si 
urmarirea acestuia 
postinchidere 

   

7.Alte cheltuieli     
A.Cheltuieli de exploatare 
(1+2+3+4+5) 

   

B.Cheltuieli financiare    
I.Cheltuieli totale (A+B)    
II.Profit    
III.Cota de dezvoltare     
IV.Venituri obtinute din 
activitatea de salubrizare 
(I+II+III) 

   

V.Cantitate programata    
VI.Tarif, exclusiv TVA 
(IV:V) 

   

VII.TVA    
VIII.Tarif, inclusiv TVA    

 
Stabilirea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit 
formulei: 
 
          V 
T = ―――,  unde; 
          Q 
 
T-tariful stabilit; 
V-venitul programat al activitatii respective, la nivelul anului; 
Q-cantitatea programata in unitati de masura specifice, la nivelul anului in care se face 
propunerea. 
 
Se solicita stabilirea tarifului/persoana/luna, respectiv a tarifului/persoana juridica/mc/luna. 

OFERTANT, 
.......................... 
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(semnatura autorizata) 
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                                                                                                                   FORMULARUL 6 
 
 
OFERTANTUL  
…….................…….........  
(denumirea/numele) 
 
 
 

  DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
________________________________________ denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, 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 definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare 
de bani.  
 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. 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ______________________ .(se precizează 
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
Data completării ...................... 
 
 
Oferant, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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FORMULARUL 7 
OFERTANTUL  
…….................…….........  
(denumirea/numele) 

 DECLARATIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181  
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

 
 Subsemnatul(a) S.C......................................................................................... cu sediul 
în Str .............................., nr........, Localitatea.............................., înregistrată la Oficiul 
Registrul Comerţului sub nr......................................, CIF.............................., atribut 
fiscal.........., în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de (se menţionează 
procedura) pentru atribuirea cointractului de achiziţie publică având ca 
obiect...............................................(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul 
CPV), la data de .................( zi/lună/an), organizată de 
...................................................(denumirea autorităţii contractante), declar pe propia 
răspundere că:  

a) nu sunt în stare de 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 stablit până la data 
solicitată. 

c¹) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din 
motive imputabile mie, fapt care să fi  produs sau este de natură să producă grave 
prejudicii beneficiarului contractului;    

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 nu prezint 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 încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completarii ._________________ 

                                                                                                  Ofertant, 
                                                                                                    …….................................. 

(semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 8 

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

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 1. 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 la procedura de 
atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect 
____________________________________________ cod CPV ______________, la 
data de __________, organizata de ___________________(denumirea autoritatii 
contractante), particip si depun oferta: 

 
 □ în nume propriu; 
  □ ca asociat în cadrul asociaţiei ...........................................................; 
  □ ca subcontractant al ................................................; 
  (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

 
 2. Subsemnatul declar că: 

  □ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
  □ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 

anexă. 
  (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 

 3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor  
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
 4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

                                                                                                             Ofertant, 
…….................................. 
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        (semnatura autorizata) 
 

FORMULARUL 9 
 
     OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
 
 

 INFORMATII GENERALE 
 
1. Denumirea / numele: 
 
2. Codul unic: 
 
3. Adresa sediului central: 
 
4. Telefon: 
    Fax: 
    E-mail: 
 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare: 
 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:  
 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 
 
8. Principala piata a afacerilor: 
 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala 
la 31 decembrie 
(RON) 

Cifra de afaceri anuala 
la 31 decembrie 
(echivalent euro) 

1.      Anul 1   
2.      Anul 2   
3.      Anul 3   
Media anuala:   

 
Data completarii ....................... 
               
               Ofertant, 
…….................................. 
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        (semnatura autorizata)  
FORMULARUL 10 

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

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  PRESTĂRI DE SERVICII 
EXECUTATE  ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................  
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi     ai 
........................................................(denumirea si adresa autoritaţii contractante)  
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………(se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
                 OFERTANT 
      (semnatura autorizată )



 

 

 
Nr. 
Crt. 

Obiectul Contractului Codul CPV Denumirea/numele 
beneficiarului/clientului 

Adresa 

Calitatea  
executantului*) 

Preţul total al 
contractului 

Procent executat 
% 

Perioada de 
derulare a 

contractului **) 
0 1 2 3 4 5 6 7 
1  

 
      

2  
 

      

......  
 

      

  
 

      

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

(semnătura autorizată)   
 OFERTANT 
 (semnatura autorizată ) 

 
 

*) 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 va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării. 
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FORMULARUL 11. 
        OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
 

 EXPERIENTA SIMILARA*) 
 
    1. Denumirea si obiectul contractului: 
        Numarul si data contractului: 
 
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
        Adresa beneficiarului/clientului: 
        Tara: 
 
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 
       (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
    [] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
 
    [] contractant asociat 
 
    [] subcontractor 
 
    4. Valoarea contractului ____________________________exprimata in 
________ (moneda in care s-a incheiat contractul), echivalent 
euro________________________ 
     a) initiala (la data semnarii contractului):         ....                                                             
     b) finala (la data finalizarii contractului):        ....                                                               
 
    5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul 
lor de solutionare: 
 
    6. Natura si cantitatea de lucrari furnizate in baza contractului, precum si alte 
aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 
 
Candidat/ofertant, 
..................... 
(semnatura autorizata) 
----------------- 
    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la 
cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
 
 
Data completarii ....................... 
               
               Ofertant, 
    …….................................. 
        (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 12 
 
     OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
 

 DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE SI RESURSE 
SPECIFICE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE SERVICII / 

LUCRĂRI 
 
 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul 
anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in 
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in 
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din 
prezenta declaratie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, 
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect 
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 

LISTA 
cuprinzand echipamente tehnice si resurse specifice 

 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE 
(tip, marca, model) 

Buc. Vechime 
(ani) 

Proprietate(P) sau inchiriat (I) 

     
     

 
 
     OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
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FORMULARUL 13 
 
OPERATOR ECONOMIC 
    ........................................... 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL 
PERSONALULUI 

ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE ÎN ULTIMII 3 ANI 

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

 
Subsemnatul autorizez prin prezenţă orice instituţie, societate comercială, 

bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
Consiliului Local Pantelimon, str. Principală nr. 214, jud.Constanţa, cu privire la 
orice aspect tehnic şi  financiar în   legătură cu activitatea noastră. 

 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal 
angajat    

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
PERSONAL DE SPECIALITATE CARE VA FI UTILIZAT PTR CONTRACT 

 
 

Nume/ Post Varsta Educatie Experienta 
(in cadrul 
companiei/  
in 
salubrizare) 

Responsabilitati 
importante 
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Anexat la declaratie trebuie prezentate şi CV-urile persoanelor responsabile pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica. 
 
         

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

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

(semnătură autorizată)         
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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

  

 
Informaţii personale   

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

  

 
Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

  

 
Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

  

 
Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

  

 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
  

 
Experienţa profesională   

  

 
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă 

dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

Funcţia sau postul 
ocupat 

  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

  

Numele şi adresa 
angajatorului 

  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

  
  

 
Educaţie şi formare   

  

 
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională 

absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

  

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 
formare 
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Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
  

  

 
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 

instrucţiunile) 
 

  

 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
  

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
  

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
  

 
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
  

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
  

 
Competenţe şi aptitudini 

artistice 
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
  

 
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 

facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

  

 
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
 

  

 
Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: 

persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 

  

 
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  
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                                                                                                   FORMULARUL 14 

 
 

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. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 
 
 Exerciţiul financiar de referinţă 
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, după caz din anexe, 
sunt conforme cu realitatea. 
Data întocmirii ....................................            Nume, prenume.................................... 
Semnătura ..........................................                                 
Funcţie..................................………… 
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FORMULARUL 15 

 
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 orice persoană 
fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul 
certificat, care ofertează în cadrul aceleaşi 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 legeslaţia în viguare, 
declar/declarăm că cele consemnate în prezentul cetificat sunt adevărate şi întrutotul 
conforme cu realitate. 
 
 Ofertant,                                                                         Data 
 .......................................... 
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 Reprezentant/Reprezentanţi legali 
  ( semnături) 

 
 
                                                                                                      FORMULARUL 16 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

 
Declaratie de neincadrare in prevederile  art. 69^1 

 
 

Subscrisa S.C. ……………….., cu sediul in ...........…………., 

str…………………. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului............................ 

sub nr..............………….., CUI …………….., reprezentata prin 

........................……………., in calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant 

asociat/Subcontractant in cadrul procedurii de achiziţie publică 

……………….........….., organizată de Primaria Comunei Dumbraveni, în temeiul 

art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declar 

pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele: 

 

– niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al S.C.……........…. nu are calitatea de 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin 

functii de decizie in cadrul autoritatii contractante  

 

– niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare si/sau niciun actionar ori asociat al S.C.…........…….. nu se afla în 

relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 

34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de 

decizie in cadrul autoritatii contractante 

 
 

S.C…………………….. 
 
 

     ( semnatura autorizata) 
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FORMULARUL 17 
 
     OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 

 DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE 
SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA 

ACESTORA 
 
 
 
 
 

 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 
...................................................................................................................(denumirea 
şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...............  (se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei). 
 
 

Nr. 
crt. Denumire subcontractant 

Parte/partile din 
contract ce urmeaza a 

fi subcontractate 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatura 

    
    
    

 
 
     OFERTANTUL 
............................................................ 
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    (denumirea/numele) 
                                 
 
                                                                                                      
                              FORMULARUL 18 

 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), 
reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii declar ca sunt de 
acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de 
atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul 
acestuia.  
 

 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate 
de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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                          FORMULARUL 19 
OFERTANTUL, 
___________________________________ 
 ( denumire/nume) 
 
 
 
 
 
                                     Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind 
                                             condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
 
 
 
Subsemnatul 
_________________________________________________________,                                      
[numele în clar al persoanei autorizate] 
 reprezentant împuternicit al 
____________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________
________________ 
 
[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului] , declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că , la procedura pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica: 
___________________________________________________________________
________________mă angajez să execut lucrarile, 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. 
 
 
 
 
Ofertant, 
_________________ 
(numele reprezentantului legal, în clar) 

 
_____________________ 

(semnătura autorizată)  
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   FORMULARUL 20 
 
 

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: 
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_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Liderul asociatiei: 
 
S.C. ______________________ 
 
Alte clauze: 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      __________________ 

ASOCIAT, 
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FORMULARUL 21 - Angajament Terţ susţinător financiar 
      

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL 
 
Terţ susţinător financiar 
.......................... 
(denumirea)       
                            ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

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

(denumirea contractului de achiziţie publică), 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/candidatului/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 de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant 
şi autoritatea 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/candidatului/grupului de 
operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea 
totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, 
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător 
financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă 
pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de 
operatori economici), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... 
(denumirea ofertantului/candidatului/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 autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire 
ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, 
parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a 
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), 
declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii 
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contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară 
acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 
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    FORMULARUL 24 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea 
cerinţelor de calificare 

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARAŢIE 

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

(denumirea operatorului economic), în calitate de: 
- ofertant unic (cu ofertă individuală) 
- ofertant asociat (cu ofertă comună)  
 la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ 
(denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi 
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de 
calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum 
urmează : 

Situaţia personală 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Situaţia economico-financiară 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Standarde de asigurare a calităţii 

Standarde de protecţie a mediului. 

 (se bifează după caz) 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie 

precum şi Anexa acesteia 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 potrivit prevederilor legale. 

 
Data completării      Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată) 
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ANEXA 1 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... 
(denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez 
succinct modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în 
documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă: 

     A Situaţia personală: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•……………………… 

     B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•……………………… 

     C Situaţia economico-financiară: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•…………………………. 

                     D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•…………………………. 

     E Standarde de asigurare a calităţii: 
•.................................... 
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•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•…………………………. 

                      F Standarde de protecţie a mediului: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•…………………………. 

 
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi 
sau alte asemenea. 
 
 

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o 
solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care 
probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig 
să le prezint în termenul stabilit.  

         
Data completării      Operator economic, 

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

(semnătură autorizată) 
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Formularul 25 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 
 
.......................... 
(denumirea) 

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 
Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... 

(denumirea contractului de achiziţie publică), 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) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru 
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, 
conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi 
încheiat între ofertant şi autoritatea 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/candidatului/grupului de 
operatori economici) resursele tehnice şi/sau profesionale de 
................................................ ..................................................................necesară 
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie 
publică. 

 
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 

declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea 
contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... 
(denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), în baza 
contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire 
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică 
şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi 
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

 
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 

declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca 
orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de 
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................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la 
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

 
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi 

profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate 
autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în 
angajament. 

 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi 
profesională acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 

...........................    ..................... 
(semnătură autorizată)
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Formularul  26– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  
 

 
Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

                                 SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL 
 

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 logistica, 
utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite 
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie 
de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică 
având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).  
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care 

urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

Nr
.  

crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră 
tehnică şi profesională oferită .............................................. 
....................................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 
 
 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
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(semnătură autorizată) 
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Formularul 27– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 

SE VA COMPLETA DACA ESTE CAZUL 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător 

tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals 
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru 
indeplinirera contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 

   

Personal efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

Din care personal de 
conducere efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

 
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale 

personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, 

capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 
informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

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

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră 
tehnică şi profesională oferită .............................................. 
....................................(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori 
economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 
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(semnătură autorizată) 
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