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Formular 1 – Scrisoare garanție de participare  
 

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI 

___________________ 

(denumirea) 

SCRISOARE DE GARANŢIE 

1. pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare - Contract de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, 
componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 
4 Reghin 

Către 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș 

Str. ........................ 

1. Cu privire la procedura pentru atribuirea - Contract de delegare a gestiunii activităţilor de 
colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de 
transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul 
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS 
Mureș) – zona 4 Reghin 

 noi ................................................. (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la 

.................................................. (adresa sediului social al emitentului), ne obligăm faţă de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, în calitate de Entitate Contractantă, să onorăm necondiţionat 

orice solicitare de plată din partea entităţii contractante, în limita sumei de ___________ RON (în litere şi 

în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în 

situaţia în care entitatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa 

.................... (denumirea/numele ofertantului), fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile 

menţionate la literele a) – c) de mai jos. 

a) ofertantul ......................... (denumirea/ numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) nu a 

constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi nu mai târziu de 10 zile 

calendaristice de la data semnării contractului; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) a refuzat 

să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. 

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

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

să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine 

acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea. 
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Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt 

instanţele judecătoreşti române. 

Parafată de Banca / Societatea de asigurări _______________ în ziua ____ luna ______ anul ______ 

(semnătura şi stampila emitentului) 

 

 
Notă: Garantia de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiționată, și se va constitui, în conformitate 

cu prevederile art. Art. 154 alin.(4) din L 98/201, cu modificările ulterioare, prin:  

a) Virament bancar în contul autoritatii contractante Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Ecolect Mureș, cont IBAN Nr.RO45BTRL02701205G99914XX, deschis la Banca Transilvania Suc. Târgu 

Mureș sau  

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din 

România sau din alt stat; 

 (ii) asigurări de garanţii emise: 

 - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, după caz; 

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară;”. 
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Formular 2 – declarație art 164 
Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din legea 98/2016  

1. Subsemnatul …………………………, reprezentant legal al ................................................. [se 
insereaza denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / 
tert susţinător al ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de atribuire 
Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea - Contract de delegare 
a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și 
operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din 
cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS 
Mureș) – zona 4 Reghin, la data de ................ (zi/luna/an), organizată de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ecolect Mureș, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi 
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că, atât societatea ....... [se insereaza denumirea 
operatorului economic], cât şi membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare al societăţii, nu se află in niciuna din situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire, 
prevăzute la art. 164 din legea 98/2016, respectiv nu au fost condamnaţi prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

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

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 

şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea 

nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

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

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

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

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 

banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 

republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

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

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

Europene din 27 noiembrie 1995. 

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în 

art. 175 sau unei unitãţi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia fãcutã 

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

 

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

___________________________ 

(denumirea operatorului economic) 

___________________________ 

(nume, prenume persoană autorizată) 

___________________________ 

(funcţie) 

___________________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 3 – declarație art 165 

 
Operator economic 

 

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

 

(denumirea/ numele) 

 

DECLARAŢIE 

pe propria răspundere 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul …………………………, reprezentant legal al ................................................. [se 

insereaza denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / 

1. Tert susţinător al ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de 
atribuire Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea - Contract 
de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri 
de deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al 
județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 
județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 4 Reghin, la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că societatea 
…………..………… [se insereaza denumirea operatorului economic] nu se află in niciuna din situaţiile ce 
atrag excluderea din procedura de atribuire, prevăzute la art. 165 din legea 98/2016. 

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

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

documente doveditoare de care dispun. 

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

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal 

referitor la « Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în 

art. 175 sau unei unitãţi în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea în vederea producerii unei consecinţe 

juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia fãcutã 

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

 

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

___________________________ 

(denumirea operatorului economic) 

___________________________ 

(nume, prenume persoană autorizată) 

___________________________ 

(funcţie) 

___________________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 4 – declarație art 167 

 
OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

   (denumirea/ numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

 

1. Subsemnatul ___________________, reprezentant legal al ___________________, 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de [ofertant] / [ofertant asociat] 
/ [subcontractant] / [terţ susţinător] la procedura de atribuire Negociere fără publicare prealabilă a unui 
anunț de participare pentru atribuirea - Contract de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 
transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, 
componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management 
Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 4 Reghin, la data de 
................  zi/luna/an), organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, , declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice, că nu ne aflăm  în niciuna dintre situaţiile precizate de art.167 din legea 98/2016. 

  

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

___________________________ 

(denumirea operatorului economic) 

___________________________ 

(nume, prenume persoană autorizată) 

___________________________ 

(funcţie) 

___________________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 5 – declarație art 60 
 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

   (denumirea/ numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. d), e) din legea nr. 98/2016 

 

1. Subsemnatul,___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit 
al ____________________ (denumirea/numele si sediul/adresa si datele de identificare ale operatorului 
economic), în calitate de ___________________ în calitate de [ofertant] / [ofertant asociat] / 
[subcontractant] / [terţ susţinător] la procedura de atribuire Negociere fără publicare prealabilă a unui 
anunț de participare pentru atribuirea - Contract de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 
transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, 
componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management 
Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 4 Reghin, la data de 
................  zi/luna/an), organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, declar pe 
proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în 
acte publice că: 

a) [ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terţul susţinător] (se alege cazul 

corespunzător şi se înscrie numele) _____________________NU are drept membri în cadrul 

consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare acționari ori asociați 

semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care 

se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; 

b) ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terţul susţinător] (se alege cazul 

corespunzător şi se înscrie numele) _____________________ NU a nominalizat printre 

principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, 

rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu 

funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție 

implicat în procedura de atribuire. 

Persoanele cu funcție de decizie la care se referă prezenta Declarație sunt cele menționate de autoritatea 

contractantă în documentele achiziției, respectiv:  
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Membrii Consiliului director al ADI ECOLECT MURES și reprezentanții UAT-urilor din zona 4 Reghin, 
angajatii  ADI ECOLECT MUREŞ: Tóth Andrea - director executiv, Koss Gabriela – şef departament 
monitorizare, Kiss-Miki Levente – consilier ecolog, Laszlo Lidia – consilier ecolog, Máté János – consilier 
ecolog, Moisenco Iuliu Nicolae  - consilier ecolog, Nagy Julia – asistent director, Orminișan Cristian – 
consilier ecolog, Antal Ana Stela – consilier ecolog, Pál Csaba – consilier ecolog, György Szabolcs Csaba – 
consilier juridic, Szabo Agnes – șef departament economic și achiziții publice, Ungur Carmen Ramona – 
consilier economic, Luca Claudia – consilier juridic, Nagy Enikő Zsuzsanna – consilier ecolog,  Vlad Mariana 
– consilier ecolog. Reprezentant Consiliu Județean Mureș potrivit prevederilor art. 175 din Codul 
administrativ – Péter Ferenc – președinte, Megheșan Nicolae Sorin – primar Mun. Târnaveni, Dan Vasile 
Dumitru  - primar comuna Ibănești, Simon István – primar comuna Sînpaul,  Reprezentant Municipiul Tirgu 
Mureș – Soós Zoltán primar,  

Municipiul Reghin – Márk Endre Dezső primar, Comunele: Aluniș – Kristof József Loránt primar, 

Batoș – Cotoi Dumitru primar, Beica de Jos – Modovan Maria primar, Brîncovenești – Ördög 

Ferenc primar,  Breaza – Deák Attila primar, Chiheru de Jos – Pop Eremia primar, Cozma – 

Ormenișan Petru primar, Deda – Cadar Lucreția primar, Fărăgău – Milășan Ioan primar, Gurghiu 

– Boar Laurențiu Dumitru primar, Hodac – Iacob Valentin primar, Ibănești – Dan Vasile Dumitru 

primar, Ideciu de Jos – Feier Lucian Lăurean, Lunca – Vultur Teodor primar, Lunca Bradului – 

Bexa Alexandru primar, Petelea – Pădurean Sorin Pompei primar, Răstolița – Lircă Marius primar, 

Rușii Munți – Chiș Bălan Ilie primar, Solovăstru – Tătar Chirilă Ilie primar, Stânceni – Ciobotă 

Dinu primar, Suseni – Mariș Mircea primar, Vătava – Bendriș Emil primar, Voivodeni – Boer 

Vasile primar. 

 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

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

___________________________ 

(denumirea operatorului economic) 

___________________________ 

(nume, prenume persoană autorizată) 

___________________________ 

(funcţie) 

___________________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular 6 – Model acord asociere 
 

MODEL ACORD DE ASOCIERE 

CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

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

nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerţului din 

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

............................................deschis la............................................................... reprezentata de 

......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat - 

LIDER DE ASOCIERE 

şi 

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

nr..................., telefon ..................... fax ..............................., înmatriculată la Registrul Comerţului din 

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

............................................. deschis la ............................................ reprezentata de 

................................................................. având funcţia de.......................................... . în calitate de 

ASOCIAT 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea participării la procedura de atribuire 
Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare şi, ulterior, execuţiei în comun a - Contract 
de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al județului 
Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș 
(SMIDS Mureș) – zona 4 Reghin, conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către Entitatea 
Contractantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș. 
 

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv 

până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 

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

Contractul de delegare va fi semnat de către liderul de asociere ..........., desemnat ca fiind reprezentantul 

autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii. 

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în faţa Entităţii Contractante în ceea ce priveşte 

îndeplinirea tuturor obligaţiilor şi responsabilităţilor decurgând din sau în legătură cu Contractul. 
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Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit asupra următoarelor cote de participare în cadrul 

asocierii: 

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

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

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

Art. 7. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze 

sau să transmită cota sa sau parte din aceasta, altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi, cât şi al Beneficiarului. 

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, 

cu prevederile contractului ce se va încheia între ............................... (liderul de asociere) şi Entitatea 

Contractantă. 

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

pentru fiecare Parte. 

LIDER _______________________ 

_______________________ (semnătura autorizată) 

ASOCIAT 2 _______________________ 

_______________________ (semnătura autorizată) 

 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele minime, părţile putând adăuga şi alte clauze. 
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Formular 7 – Angajament Susținere tehnică şi profesională 
 

Terţ susţinător 

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

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

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

Către, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș  

Str. .............. 

1. Cu privire la procedura pentru atribuirea - Contract de delegare a gestiunii activităţilor de 
colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer 
Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul S istemului de 
Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 4 
Reghin, noi ................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la 
.......................(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi 
irevocabil, să punem la dispoziţia ................................................ (denumirea ofertantului/grupului de 
operatori economici) resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen 
a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului ce urmează a fi 
încheiat între ofertant şi entitatea contractantă. 
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care 

au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

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

[se va completa, după caz] 

următoarele resurse tehnice şi/sau profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi 

la termen a contractului: ........................................................................... 

 

În funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului vom interveni în 

implementarea acestuia astfel: ............................. (se va preciza modul concret în care terţul susţinător va 

interveni în implementarea contractului). 

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

răspundem, în mod necondiţionat, faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 

asumate de ....................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), în baza contractului 

de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a 
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primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, 

definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .............................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să 

renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de entitatea 

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

care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

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

răspundem pentru prejudiciile cauzate entităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile legale, care dă 

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

care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată ............................................. (denumirea 

ofertantului/ grupului de operatori economici). 

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

Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

L.S. 
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Formular 8 – declarație  Susținere capacitate tehnică și profesională  
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 

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

(denumirea) 

DECLARAŢIE 

1. Subsemnatul..............................., reprezentant împuternicit al .................................... (denumirea 
terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei 
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind disponibilitatea cu privire la 
resursele necesare pentru - Contract de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente 
ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 4 Reghin sunt reale. 

Personal/organism tehnic de specialitate 

Nume şi prenume 
 

Pozitia în cadrul contractului 
 

Experienţa profesională în 
domeniu 

   

   

Resurse tehnică 

Resursa tehnică Modalitatea de punere la dispoziţie 
 

  

  

 

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

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

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

prezenta declaraţie. 

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

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________ (denumirea autorităţii 

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

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

................................................................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici). 

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

Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată)L.S. 
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Formular 9 – Fisa de fundamentare a tarifului 
 

 

Fisa de fundamentare a tarifului pentru activtitatea .... 

Nr. 

crt. Elemente de cost   

Cost total 

anual (lei)** 

Cost 

unitar(lei/tonă)*** 

1 CHELTUIELI MATERIALE, din care     

1.1 Combustibil, carburanți și lubrifianți    

1.2 Energie electrică    

1.3 Alimentarea cu apa si epurarea apei uzate    

1.4 Costuri cu eliminarea concentratului (dupa caz)   

1.5 Piese de schimb, utilaje   

1.6 Materii prime si materiale consumabile   

1.7 Echipamente de lucru si protectia muncii   

1.8 Intretinerea utilajelor si autovehiculelor si reparatii   

1.9 Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport   

1.10 Redevență   

1.11 Cheltuieli cu protectia mediului   

1.12 Alte servicii executate de terți   

1.13  Alte cheltuieli materiale   

2 Cheltuieli cu munca vie   

2.1 Salarii   

2.2  CAS   

2.3 Fond șomaj   

2.4 CASS   

2.5 Fond accidente și boli profesionale   

2.6 Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații   

2.7 Fond garantare crențe salariale   

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

3 
Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si 

autorizari  

 

4 Cheltuieli cu închirierea utilajelor   

5 Alte cheltuieli   

    

    

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

B CHELTUIELI FINANCIARE    

I CHELTUIELI TOTALE (A+B)   

II PROFIT   

IV 
VENITURI OBȚINUTE DIN ACTIVITATEA DE 

SALUBRIZARE (I+II)  

 

V CANTITATE PROGRAMATĂ   

VI TARIF EXCLUSIV TVA (IV:V)   

VII TVA   

VIII TARIF INCLUSIV TVA   
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**) costurile totale anuale și costurile unitare vor fi calculate ca și costuri medii de operare pentru 

toată durata contractului pornind de la prognoza de generare a deșeurilor prezentată în caietul de 

sarcini 

 

NOTĂ: 

Structura pe elemente de cheltuieli din fişa de fundamentare este orientativă şi va fi adaptată 

corespunzător, pentru activitatea specifică prezentului contract, luându-se în calcul numai acele 

cheltuieli aferente activităţii respective. Pentru fiecare element de cost/venit va fi prezentat în 

detaliu modul de calcul, însoțit de documente justificative, dacă este cazul (ex: pentru achiziția de 

autogunoiere care să îndeplinească cerințele din documentație se vor atașa contracte/antecontracte 

de vânzare – cumpărare, leasing, închiriere, cărți identitate sau orice alte documente relevante, 

după caz, care să ateste accesul real al operatorilor la respectivele bunuri etc). Autoritatea 

contractantă va putea solicita orice detalieri ale costurilor, atât din partea ofertanților cât și din 

partea furnizorilor indicați de aceștia, atât în cursul evaluării ofertelor, cât și în cursul executării 

contractului.  

 

Se vor întocmi fișe de fundamentare pentru (fiecare) activitate și de asemenea fișe de fundamentare 

a tarifelor diferențiate pentru fluxul de  deșeuri reciclabile (hârtie, metal, plastic şi sticlă), pe de-o 

parte, și celelalte tipuri de deșeuri, pe de altă parte, pentru (fiecare) activitate care face obiectul 

contractului, pentru a se  asigura conformarea cu prevederile art. 17 alin.5 lit.f) ale OUG 92/2021 

privind regimul deşeurilor regimul deşeurilor. Fișele de fundamentare a tarifelor vor sta la baza 

stabilirii valorii totale a contractului. 

 

Costurile de realizare a investițiilor propuse de  Delegat se includ in tariful ofertat pentru prestarea 

activitatii respective. 

 

Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de 

salubrizare, operatorul va prezenta „Memoriu tehnico-economic” justificativ. În cazul în care 

operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile 

generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporţional cu ponderea 

acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru 

aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. Pentru 

cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de 

fundamentare a acestora.  

 

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în 

tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, 

sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată. Costurile 

campaniilor trimestriale aferente deșeurilor voluminoase și periculoase nu vor fi achitate separat, 

ci vor fi incluse în costul total de colectare a deșeurilor municipale.  

 

La calculul tarifelor ofertate, operatorii economici vor ține cont de informațiile prezentate în Fisa 

de date. 
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In cadrul memoriului ofertanții trebuie să prezinte și tarifele totale care vor fi platite de populație, 

din mediul urban, respectiv rural în limitele maxime menționate anterior, respectiv tarifele per tonă 

deșeu pentru agenții economici.  

În cazul în care activitățile prezentate în oferta tehnică nu se regăsesc în Fișa de 

Fundamentare a tarifelor, oferta va fi considerată neconformă. 

 

Data completării ......................                                   Operator 

economic, 

                                                                                                                  _______________ 

                                                                                                                   (semnătura autorizată) 
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Formular 10 – Formular de ofertă 

 

__________________  

(denumirea/numele) 

 

 

Către 

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

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

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

(denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia sus menţionată, să prestăm serviciile aferente - Contract de delegare a 
gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și 
operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din 
cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS 

Mureș) – zona 4 Reghin, pentru următoarele tarife: 

 

Denumire activitate 

Unitate 

de 

măsură 

Tarif 

ofertat 

fără 

TVA 

(lei) 

(cifre și 

litere)   

TVA 

(lei)  

(cifre 

și 

litere)   

Tarif 

ofertat 

inclusiv 

TVA (lei) 

(cifre și 

litere)   

Valoare totală contract  
 în acest rând se va trece valoarea totală a 
contractului  

Tarif pentru activitatea de colectare și transport 
separat de deșeuri municipale cu excepția 
deșeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă. 

lei/tonă  

  

Tarif pentru activitatea de colectare și transport 
separat al deșeurilor municipale de  hârtie, 
metal, plastic și sticlă. 

lei/tonă  

  

Tarif pentru activitatea de operare stație de 
transfer pentru gestionarea deșeurilor 

lei/tonă  
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municipale cu excepția celor de hârtie, metal, 
plastic, sticlă și deșeuri verzi, inclusiv 
transportul deșeurilor la facilitățile ulterioare 
de tratare/eliminare. 

Tarif pentru activitatea de operare stație de 
transfer pentru gestionarea deșeurilor de 
hârtie, metal, plastic, sticlă, deșeuri verzi, 
inclusiv transportul deșeurilor la facilitățile 
ulterioare de tratare/eliminare și valorificarea 
deșeurilor de sticlă. 

lei/tonă  

  

 

 

Ne angajăm  ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 

condiţiile şi la nivelul de performanţă prevăzute în Documentele Contractuale semnate cu 

Autoritatea Contractantă. 

 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi 

cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/ luna/ anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru 

noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Până la încheierea şi semnarea contractului de delegare, această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 

 

Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 

Înţelegem ca orice nerespectare a documentaţiei de licitaţie prin oferta depusă, dacă aduce 

prejudicii membrilor A.D.I. Ecolect Mures sau distorsionează concurenţa, va genera respingerea 

ofertei depuse. 

 

Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel scăzut sau orice altă ofertă pe care 

o puteţi primi. 

 

 

 

Data ..../..../....                           .........................................,  

(semnătura),  

în calitate de ....................................., 

legal autorizat să semnez oferta 

pentru şi în numele 

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

(denumirea/ numele operatorului 

economic) 
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Formular 11 – Scrisoare de garanție de bună execuție 

 

___________________ 

 (denumire Instituție de credit /Societate de asigurări) 

INSTRUMENT DE GARANTARE  

(scrisoare de garanţie/ asigurare de garanţii) 

privind garanția de bună execuţie a Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, 

componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) – zona 4 Reghin 

 

       Către , 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș 

Str. ........................ 

Cu privire la contractul de achiziție publică nr............./............... având ca obiect  ” Contractul de 

delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deșeuri și operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al județului 

Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș 

(SMIDS Mureș) – zona 4 Reghin”, încheiat între …………………….., (denumirea contractantului) 

în calitate de contractant, şi …………., în calitate de achizitor,  

noi .......................................... (denumire Instituție de credit /Societate de asigurări), având sediul 

înregistrat la .................................................. (adresa sediului social), ne obligăm în mod 

necondiţionat şi irevocabil să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 

..............................................................lei (suma în cifre şi în litere), reprezentând 10% din 

valoarea totală fără T.V.A. a acestui contract, orice sumă cerută de acesta printr-o cerere însoţită 

de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt 

acestea prevăzute în contractul de achiziție publică mai sus menţionat. 

De asemenea, menţionăm faptul că plata se va efectua în termenul menţionat în cerere 

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

culpa persoanei garantate. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. (conform perioadei de 

valabilitate specificată la clauza ….. din contract.) 

Parafată de Instituției de credit /Societate de asigurări _________ în ziua ______ luna ________ 

anul _____ 

(semnătura autorizată) 
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OBS:  În conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, art.154, ”Garanţia de bună execuţie se constituie prin: 

    a) virament bancar; 

    b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel: 

    (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare 

nebancare din România sau din alt stat; 

    (ii) asigurări de garanţii emise: 

    - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-

un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 

    - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

    c) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună 

execuţie; 

    d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) 

- c), în cazul garanţiei de bună execuţie.” 
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Formular 12 – Declarație pentru informații cu caracter confidențial 

 

 

(denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind partea/părtile din PROPUNEREA TEHNICĂ și FINANCIARĂ care au caracter 

confidențial 

 

 

 

Subsemnatul  ............................................, reprezentant al operatului economic  

............................................, cu sediul în .................... str..................... nr. 

......................, nr. de inregistrare in Registrul Comertului................................., cod 

de identitate fiscala........................................., în calitate de ofertant unic/ ofertant 

asociat la procedura de atribuire a acordului cadru având ca obiect 

                                                                                                                                  , 

organizată de Consiliul Judeţean Mureş, declar pe propria răspundere, că urmatoarele 

părți/informații din propunerea tehnică și din propunerea financiară: 

a. ______________________ 

b. ______________________ 

c. ______________________ 

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește 

secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere: 

1. obligațiile Autorității contractante prevăzute în cadrul art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, 

respectiv „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale 

privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care 

reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de 

a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară 

şi/sau fundamentări/justificări de pret/cost transmise de operatorii economici indicate și 

dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete 

tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul 

confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu 

caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală.” 
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2. prevederile art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, „Ofertantul elaborează oferta în 

conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul 

acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt 

confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza 

legislației aplicabile.” 

3. prevederile art. 217 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, „Accesul persoanelor la dosarul 

achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor 

prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu 

poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate 

sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.” 

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după 

comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să 

permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii 

cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, 

precum și la informațiile din cadrul  documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau 

financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală". 

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, părțile cauzei au acces la documentele 

dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele 

constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu 

modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca 

fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau 

comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime 

ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea 

intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă." 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau 

indicate de către ofertanți, în mod explicit si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea 

documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor 

ofertanți." 

De asemenea, în virtutea art. 123 alin, (1) din H.G. nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru 

care părțile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea 

financiară sunt confidentiale sunt următoarele: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr, 98/2016 cu modificările 

și completările ulterioare, „Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care 

informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau 

fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter 

personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente 

din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale 



FORMULARE  
 

trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce 

devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”, anexez 

prezentei următoarele: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

                  Ofertant unic/ Ofertant asociat/ 

 (denumirea operatorului economic și a reprezentantului legal) 
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