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PREAMBUL 
 
Sectiunea contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si 
prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de altă parte, sa permita 
comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor 
depuse. 
 
Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie publică are obligatia de a prezenta formularele 
prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de 
persoanele autorizate. 
 
 
 

LISTA FORMULARELOR 
 

Nr. Denumire 
1 Scrisoare de inaintare 
2 Scrisoare de garanţie bancară / Polita de asigurare pentru participare cu oferta  
3 Imputernicire 
4 Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr. 34/2006 
5 Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006 
6 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG nr. 34/2006 
7 Certificat de participare cu oferta independenta – ordinul ANRMAP nr. 314/2006 
8 Declaratia privind calitatea de participant la procedura 
9 Declaratie pe proprie raspundere conform art.11 (4-5) din HG 925 / 2006 
10 Informatii generale 
11 Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani 
12 Declaratie privind lista subcontractorilor si specializarea acestora 
13 Acord de asociere 
14 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de 

conducere 
15 Lista cu personalul cheie propus pentru derularea contractului 
16 Curriculum Vitae 
17 Declaratie de disponibilitate 
18 Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu 
19 Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 
20 Formularul de oferta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Formularul 1 

 
Operator economic                                                                    Inregistrat la sediul                          
(denumirea/numele )                                                              Autoritatii Contractante                                                      
                                                                                                 nr. .......... / .......... 
 
                                            
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 

                               Către: 
Consiliul Judetean COVASNA 
Piata Libertatii nr. 4, municipiul Sfintu Gheorghe 
Judetul Covasna 

 
 
           Ca urmare a anuntului de participare nr….. ………… din ………………………, 
aparut pe adresa www.e-licitatie.ro , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii Serviciului Public de 
salubritate pentru managementul si operarea facilitatilor Centrului de 
Management Integrat al Deseurilor – Borosneu Mare si a Statiei de transfer – 
Targu Secuiesc, judetul Covasna, 
 
noi 
...............................…………………………………………………………………………...  

(denumirea/numele ofertantului) 
 

va transmitem alaturat următoarele: 
 
          1. Documentul .............................…………………………………...... privind 
garanţia pentru 
                                     (tipul, seria/numărul, emitentul) 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 
 
         2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
....... copii: 
                          a) oferta; 
                          b) documentele care însoţesc oferta. 
 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Data completării ...................                                                                
       Cu stimă, 
                                                                                     Ofertant 
……………………………..                                                                                                            
                                                                                             (semnătura autorizată/ 
stampila) 
 



  

 
 

Formularul 2 

 
EMITENT..............(denumirea)............. 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE / POLITA DE ASIGURARE 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a  

contractului de delegare prin concesionare 
 

Către ............ (denumirea autorităţii contractante şi adresa 
completă)..................... 
                               
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ............ (denumirea contractului de 
delegare)..............., noi ....(denumirea emitentului)....., având sediul înregistrat la ....... 
(adresa emitentului)........., ne obligăm faţă de .....(denumirea autorităţii contractante) 
............................. să plătim suma de ............lei (..........), la prima sa cerere scrisa. 
  
Plata garanţiei se va executa: 
□ a)condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate 
cu contractul garantat; sau 
□ b)necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 1 
  
Autoritatea Contractantă ..........(denumirea autorităţii contractante)........ are dreptul de a 
reţine garanţia pentru participare, ofertantul ........ (denumirea 
ofertantului).........................................                                     
pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urma se află în oricare dintre 
urmatoarele situaţii:  
1) işi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
2) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în 
perioada de valabilitate a ofertei;  
3) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de delegare în 
perioada de valabilitate a ofertei.  
  
. 
 
 Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________. 

Prezenta garanţie este irevocabilă. 
 
Parafată de emitent _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____ 

          (numele si semnătura persoanei autorizate) 

 
Formularul 3 

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

IMPUTERNICIRE 
 

                                                
1
 Pentru plata garanţiei se va opta şi bifa corespunzător varianta a) sau b). 



  

Subscrisa.........(denumire operator economic)........, cu sediul in........................., 
inmatriculata la registrul Comertului sub nr. ....................., CUI ................, reprezentata 
legal prin .............. (numele si prenumele reprezentantului legal) ......, CNP ..................., 
identificat cu B.I./C.I. seria....., nr. .............., eliberat de ............., la data de .............., 
avand functia de ............, sa ne reprezinte la procedura de achizitie publica organizata 
de Consiliul Judetean Covasna in scopul atribuirii Contractului de delegare prin 
concesionare a gestiunii Serviciului Public de salubritate pentru managementul si 
operarea facilitatilor Centrului de Management Integrat al Deseurilor – Borosneu 
Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna. 

 
In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii: 

(Punctele de mai jos se mentin sau se completeaza, dupa caz) 
1. Sa semneze toate actele si documentele de la subscrisa in legatura cu participarea 
la procedura; 
2. Sa participe in numele subscrisei la procedura (inclusiv la sedinta de deschidere) si 
sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii 
procedurii; 
3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in 
timpul desfasurarii procedurii; 
4. Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura. 
5. ......... 
 
Prin prezenta, imputernicitul nostru este deplin autorizat sa angajeze raspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura. 
 
Nota: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei 
imputernicite (buletin/ carte de identitate, pasaport, dupa caz) 
 
Data:                                                                      

Denumirea mandantului 

SC ................................. 

      Stampila societatii 

Reprezentata legal de catre  ........................................................... 

                                                     (nume si prenume) /  Semnatura  

                                                                                          
   Imputernicit ..................................................................................... 
   (nume si prenume) /  Semnatura  
 
 
 



  

 
Formularul 4 

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

 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180  
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 
Subsemnatul (a) .............................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic)................ , in calitate de ofertant/candidat/terț susținător / concurent la 
procedura ......... (se mentioneaza procedura) ................... pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica avand ca obiect atribuirea Contractului de delegare prin 
concesionare a gestiunii Serviciului Public de salubritate pentru managementul si 
operarea facilitatilor Centrului de Management Integrat al Deseurilor – Borosneu 
Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna, la data de .......... 
(zi/luna/an)..............., organizata de ................... (denumirea autoritatii 
contractante),......................., declar pe propria raspundere ca: 
      

- in ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru 
coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.  

 

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, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Ofertant  
.................................... 
(numele si prenumele persoanei         
autorizate, semnatura si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularul 5 



  

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

  
DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181  
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 
 
Subsemnatul, reprezentant legal/imputernicit al .................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa ofertantului) ...................... , declar pe propria raspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam 
in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, după cum urmează: 
 
a)     nu am intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 
c)     mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de 
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit 
pana la data solicitata; 
c1)   in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale, fara a aduce prejudicii 
beneficiarilor; 
d)     nu am 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)     nu furnizez informatii false in documentele prezentate. 

 
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 privind 
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ................ 
(denumirea si adresa autoritatii contractante).......... cu privire la orice aspect tehnic si financiar 
in legatura cu activitatea noastra. 

 
Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ . 
                                                               (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 
     
Data completarii ...................... 
 
Ofertant, 
_________________ 
(numele si prenumele persoanei autorizate), semnătura şi ştampila 

 
 
 



  

 
Formularul 6 

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

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691  
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

 
Subsemnatul (a) .............................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic)................ , in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant/ terț 
susținator /concurent la procedura ......... (se mentioneaza procedura) ................... pentru 
atribuirea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii Serviciului Public 
de salubritate pentru managementul si operarea facilitatilor Centrului de 
Management Integrat al Deseurilor – Borosneu Mare si a Statiei de transfer – 
Targu Secuiesc, judetul Covasna, la data de .......... (zi/luna/an)..............., organizata de 
Consiliul Judetean COVASNA, declar pe propria raspundere ca: 
 

- nu avem drept membri in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de 
supervizare, 

- nu avem actionari ori asociati persoane, care:  
- sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, sau 
- se afla in relatii comerciale, asa cum sunt prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 

 
cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante. 
 
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul Autorităţii Contractante, în ceea ce priveşte 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: 
 
 Tamás Sándor, Kovács Ödön,Varga Zoltan, Csog Eva, Barcsa Arpad, Orosz Andrea, Ferencz 
Ludovic, Veres János, Kozma Karolina Rozalia, Domokos Réka, Baki Janos, Marincea Gabriela 
Liliana, Szebeni Ioan, Mocsari  Gondos Zoltan, Incze Gyula, Szabó Ágoston, Bagossy Csaba, 
Antal Eniko, Pénzes Cecilia-Boglár,Márton Ladislau, Simon Erzsébet, Niste Gabriel Nicolae 
Consilierii judeteni responsabili cu aprobarea bugetului aferent finantarii contractului: Ambrus 
József, Bagoly Miklós-Levente, Bedo Zoltán, Benedek Erika, Bodó Lajos, Calinic Sabin, 
Cziprián-Kovács Loránd, Demeter Laszlo, Dezso Csongor-Attila, Dimény György, Fülöp Csaba, 
Gáj Nándor, Goga Octavian, Grüman Róbert-Csongor, Henning László-János, Keresztély Irma, 
Klárik Attila, Kulcsár-Terza József-György, Moroianu Ioan, Nagy Iosif, Orbán Miklós, Pethő 
István, Radu Iosif, Szakács Zoltán, Szőcs (Tusa) Gabriella-Timea, Tatár Márta-Éva, Tompa 
György, Tóth-Birtan Csaba, Tóth Zoltán,  Váncza Tibor-István. 
 
Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ . 
                                                               (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a 
ofertei) 
 
     
Data completarii ...................... 
 
Ofertant, 
_________________ 
 
(numele si prenumele persoanei         

autorizate, semnătura şi ştampila) 



  
 

Formularul 7 

Operator economic............................. 

 
CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA 

 
 CU OFERTA INDEPENDENTA 

 
I. Subsemnatul/a/Subsemnatii, .................. reprezentant/reprezentanti legali al/ai 
............. denumire operator/i economic/i................................ intreprindere/asociere care 
va participa la procedura de achizitie publica a Contractului de delegare prin 
concesionare a gestiunii Serviciului Public de salubritate pentru managementul si 
operarea facilitatilor Centrului de Management Integrat al Deseurilor – Borosneu 
Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna, organizata de 
Consiliul Judetean COVASNA, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. 
....................... din data .........................................., certific/certificam prin prezenta ca 
informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 
 
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .............. denumire operator 
economic................., urmatoarele: 
 

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica 

in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau 
incomplete in orice privinta; 

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana 
desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor 
continuti de oferta; 

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana 
fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul 
certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau 
ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de 
oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau 
aranjamente cu acestia; 

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre 
concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele , metodele/formulele de calcul 
al acestoea, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de 
a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu 
obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre 
concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale 
produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de 
contractor. 

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele 
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 
 
 
Reprezentant legal         Data 
nume si prenume/ semnatura 
.............................. 
.............................. 
 



  

 
Formularul 8 

Operator economic 
................................ 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 
 
1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... 
(denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea Contractului de delegare prin 
concesionare a gestiunii Serviciului Public de salubritate pentru managementul si 
operarea facilitatilor Centrului de Management Integrat al Deseurilor – Borosneu 
Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna, la data de 
..............(zi/lună/an), organizată de Consiliul Judetean COVASNA, particip şi depun 
ofertă: 
|_| în nume propriu; 
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................; 
 (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 
2.Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui 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 publică 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 autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legătură cu activitatea noastră. 
 
Operator economic 
................................ 
(numele si prenumele persoanei     

autorizate, semnătura şi ştampila) 

 
 
 



  

 
Formularul 9 

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

Declarație pe proprie răspundere,  
conform art.11(4-5) din HG 925/2006 

 
 
 
Subsemnatul,  ............................... reprezentant împuternicit al .................... (denumirea 
operatorului economic), în calitate de: 
- ofertant unic (cu ofertă individuală) 
- ofertant asociat (cu ofertă comună) 
 
la procedura pentru atribuirea Contractului de delegare prin concesionare a 
gestiunii Serviciului Public de salubritate pentru managementul si operarea 
facilitatilor Centrului de Management Integrat al Deseurilor – Borosneu Mare si a 
Statiei de transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna, organizată de Consiliul 
Judetean Covasna, la data de ................ (zi/lună/an), 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura 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 bifeaza dupa caz) 
 
Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa 
acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi inteleg că autoritatea contractantă 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmarii declaraţiilor, orice documente 
doveditoare potrivit prevederilor legale. 
 
 
Data completării: ……………………………. 
Operator economic......................................... 
(ştampila si semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 



  

 
ANEXA – Formular nr. 9 

 

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: 

•.................................... 

•……………………… 

*NOTA: 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 probeaza/confirmă 
îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig sa le prezint în 
termenul stabilit. 

 

 

Data completării……………….. 

Operator economic, 

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

(ştampila şi semnatura autorizată) 

 
 
 



  

 
Formularul 10 

 

      Operator economic  
      ….............................. 
 

 
       INFORMATII GENERALE 

 
1. Denumirea/numele: ………………….……………………………..…. 
2. Codul fiscal: ……………….………………………………………..……. 
3. Adresa sediului central:  …………………………………………….……… 
4. Telefon:      …………………………………………………………………… 
5. Fax:   …………………………………………………………………… 
6. E-mail: ………………………………………………………………..…. 
7. Cod postal .............................................................................................. 
8. Cont bancar / Trezorerie ........................................................................... 

    10.  Certificatul de înmatriculare ........……………………………….................…. 
                                    (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 
    11. Obiectul de activitate, pe domenii:                                 
           …………………………………………………………………………………………… 
           
……………………………………………………………………………………………… 
           (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
     
    12. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
................................................ 
                  (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
    13. Principala piaţă a afacerilor: ……………………………………………………………. 
    14. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------                                                           
                                             Cifra de afaceri anuală                       Cifra de afaceri 
anuală 
Anul                                         la 31 decembrie                                    la 31 decembrie 
                                                         ( lei)                                              (echivalent euro) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Media anuală: 
                                                                                                              
 

 Ofertant, 
                                                                                                             
.................................. 
(semnătura autorizată) 
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Operator economic 
................................  
  

Declaratie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului>, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 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.  
 
    Operator economic, 
………........................ 
(semnătură autorizată)  
 

Nr. Crt. Obiectul 
Contractului 

Cod 
CPV 

Denumirea/numele 
beneficiarului / 
clientului si Adresa 

Calitatea 
prestatorului*) 

Pret total 
contract 

Procent 
indeplint de 
prestator (%) 

Perioada de 
derulare a 
contractului **) 

 1 2 3 4 5 6 7 
1.        
2.        

   *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant 
asociat; subcontractant.  
   **) Se vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.  
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OPERATOR ECONOMIC 
  ...................................... 
 
 
DECLARATIE PRIVIND LISTA SUBCONTRACTORILOR  SI 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 Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnatură 
    
    
    

              
  

 
Operator economic     
.................................. 
(nume, semnatura autorizată) 
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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. _______________________, etc. 
 
ne asociem pentru a realiza in comun “____________________________________ 
__________________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activitati contractuale ce se vor realiza in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica 
comun: 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

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

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

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

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



  

                                                                                    
LIDERUL ASOCIATIEI 
__________________       
__________________ 
  
ASOCIAT 
__________________ 
 
ASOCIAT 
__________________ 
 
ETC. 
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Operator economic     

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

Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere 
 
    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 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.  

 
*)  în cazul în care oferta este depusă de o asociaţie de operatori economici, datele înscrise în acest tabel trebuie să reprezinte datele despre personalul 
angajat furnizate de fiecare companie participanta. 
**) Se precizează numărul personalului angajat care lucrează în domeniile: 
(În cazul solicitării)  
 
    Data completării ..............................  

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

(semnătură autorizată) 

 Anul <1> Anul <2> Anul <3> 
 Nr. 

total 
Nr angajaţilor care lucrează în 
domenii relevante pentru 
proiect ** 

Nr. 
total 

Nr angajaţilor care 
lucrează în domenii 
relevante pentru proiect ** 

Nr. 
total 

Nr angajaţilor care 
lucrează în domenii 
relevante pentru proiect 
** 

Personal angajat *       
        Din care personal de conducere       
        Din care personal permanent       
Ponderea personalului pernamanent 
din numărul total al personalului 
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Operator economic     

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

  
Lista cu personalul cheie propus pentru derularea contractului 

 
Pozitie/Nume Educatie Experienta 

profesionala 
generala  

Experienta 
specifica  

Director (manager) 
CMID + Statie de transfer  

   

Sef depozit ecologic clasa b)    

Sef statie sortare deseuri 
 
 
 
 
 

   

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

 
 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
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CURRICULUM VITAE 
 
Pozitia in contract: _____________________________________________ 
 

Informaţii 
personale 

 

Nume / 
Prenume 

 

Adresă(e)  

Telefon    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate  

  

Data naşterii 
 

 

Locul de 
muncă  / 
Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada  

Funcţia sau 
postul ocupat 

 

Activităţi şi 
responsabilită
ţi principale 

 

Numele şi 
adresa 
angajatorului 

 

Tipul activităţii 
sau sectorul 
de activitate 

 

  

Educaţie şi 
formare 

 

  

Perioada  



  

Calificarea / 
diploma 
obţinută 

 

 

Disciplinele 
principale 
studiate / 
competenţe 
profesionale 
dobândite 

 

Numele şi 
tipul instituţiei 
de învăţământ 
/ furnizorului 
de formare 

 

Nivelul în 
clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi 
competenţe 
personale 

 

 
 

 

Limba(i) 
maternă(e) 

Precizaţi limba maternă (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 
maternă)- 

  

Limba(i) 
străină(e) 
cunoscută(e) 

1 - ............ 
2 - ............ 
...  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel 
european (*) 

 Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţi
e 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba            

Limba            

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

Competenţe 
şi abilităţi 
sociale 

 

  

Competenţe 
şi aptitudini 
organizatorice 

 

  



  

Competenţe 
şi aptitudini 
tehnice 

 

Competenţe 
şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

 

 

Competenţe 
şi aptitudini 
artistice 

 

Alte 
competenţe şi 
aptitudini 

 

Permis de 
conducere 

 

  

Informaţii 
suplimentare 

 

  

Anexe  
 
 
Data  : _____________                                                                                          
      
Semnatura   
_____________________ 
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DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 
 
Titlu contract: Delegarea prin concesionare a gestiunii Serviciului Public de salubritate 
pentru managementul si operarea facilitatilor Centrului de Management Integrat al Deseurilor 
– Borosneu Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna, 

 
 
Subsemnatul __________________________ declar ca sunt de acord să particip la licitaţia 
organizată pentru atribuirea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii 
Serviciului Public de salubritate pentru managementul si operarea facilitatilor 
Centrului de Management Integrat al Deseurilor – Borosneu Mare si a Statiei de 
transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna, de catre Consiliul Judetean COVASNA. 
 
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar ca sunt 
capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în 
perioada: 
 

De la Pana la 

  

 

Confirm faptul ca nu sunt angajat în alt proiect, pe o poziţie care sa-mi solicite serviciile în 
perioada mai sus menţionată. 

 
 
 

Nume  

Semnătură  

Dată  
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            OFERTANTUL                       

…………………..                   
      

 
 

 DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR 
 NAŢIONALE DE MEDIU 

 
 
 
   Prin această declaraţie subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant 
legal al …………………………………………., participant la licitaţia pentru atribuirea: 
Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii Serviciului Public de 
salubritate pentru managementul si operarea facilitatilor Centrului de Management 
Integrat al Deseurilor – Borosneu Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, 
judetul Covasna, de catre Consiliul Judetean COVASNA 
 
 
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals 

în declaraţii, că vom respecta şi implementa execuţia lucrărilor cuprinse în ofertă conform 

reglementărilor naţionale de mediu şi standardele UE în domeniu. 

 

Data completării ………….  
 
 

Operator economic 
…………………………… 
(Semnătura autorizată) 
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OFERTANTUL  
………………..                                                                                                                              

 
 
 

 DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ 

 
 
 
   Subsemnat(ul)/a ………………………………..  …… reprezentant legal al 

………………………………………………., participant la licitaţia pentru atribuirea: 

Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii Serviciului Public de 
salubritate pentru managementul si operarea facilitatilor Centrului de Management 
Integrat al Deseurilor – Borosneu Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, 
judetul Covasna, de catre Consiliul Judetean COVASNA 
 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals 

în declaraţii, ca pe toată durata de execuţie  a obiectivului de investiţie, conform graficului 

fizic şi valoric,  se va  respecta legislaţia de securitate şi sănătate în muncă ,în vigoare, 

pentru tot personalul angajatz în execuţia lucrărilor. 

 

 
Data completării ………….  

 
 

 
 
Operator economic 
…………………………… 
(Semnătura autorizată) 
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Formular de ofertă 

 
Contract: Delegarea prin concesionare a gestiunii Serviciului Public de salubritate 
pentru managementul si operarea facilitatilor Centrului de Management Integrat al 
Deseurilor – Borosneu Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna 
 
Către:  Consiliul Judetean Covasna  
   Piata Libertatii nr. 4, municipiul Sfintu Gheorghe 

Judetul Covasna 
 
Domnilor, 
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 activitatile prevazute in Contractul de 
delegare prin concesionare a gestiunii Serviciului Public de salubritate pentru 
managementul si operarea facilitatilor Centrului de Management Integrat al Deseurilor 
– Borosneu Mare si a Statiei de transfer – Targu Secuiesc, judetul Covasna, si sa 
platim urmatoarele tarife: 
 

Denumire activitate 

Unitate 

de 

masura 

Tarif ofertat fara TVA 

(lei) 

(cifre si litere)   

TVA (lei)  

(cifre si litere)   

Tarif 1 – preluare deseuri la statia 
de sortare lei / tona   

Tarif 2 – preluare deseuri la statia 
de compostare 

lei / tona   

Tarif 3 – preluarea deseuri la 
depozit 

lei / tona   

şi să plătim Autorităţii Contractante o redevenţă anuala de _________________ [suma in 
litere si in cifre] lei, pe toată durata contractului.  
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile conform prevederilor Conditiilor Contractuale si Caietului de Sarcini. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel mai avantajos din punct 
de vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 
 
    Data .../.../...  
   ......................, (stampila si semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului 
economic)  
  


