FORMULARE
CUPRINS
Formular nr.1 - Declaratie prin care operatorul economic declara ca nu se incadreaza la
prevederile art. 79 din Legea 100/2016
Formular nr.2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 80 din Legea 100/2016
Formular nr.3 - Declaratie privind neincadrarea la prevederile art. 81 din Legea 100/2016
Formular nr.4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 43-44 referitor la conflictul
de interse din Legea 100/2016
Formular nr.5 - Declaratie privind nivelul minim al cifrei medii de afaceri anuale pe ultimii 3
ani
Formular nr.6 - Angajament terţ/terţi susţinători privind susţinerea economica si financiara
a ofertantului/ grupului de ofertanţi
Formular nr.7–Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
Formular nr.8 - Angajament terţ/terţi susţinători privind susţinerea tehnică şi/sau profesionala
a ofertantului/ grupului de ofertanţi
Formular nr.9 - Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economicare eventual
intentia sa o subcontracteze
Formular nr.10 - Acord de asociere
Formular nr.11 - Declaratie pe propria raspundere
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

privind respectarea obligatiilor din

Formular nr.12–Declaraţie privind dispunerea utilajelor/instalaţiilor/echipamentelor necesare
contractului de concesiune”, conform ofertei depuse
Formular nr.12 A– LISTAcuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice ;
Formular nr.13- Formularul de oferta financiară
Formular nr.14 - Scrisoare de inaintare
Formular nr.15–Imputernicire

Operator economicFORMULAR NR. 1
...................................
(denumire)
DECLARATIA PRIN CARE OPERATORUL ECONOMIC DECLARA CA NU SE
INCADREAZAIN PREVEDERILE ART. 79 DIN LEGEA 100/2016

Subsemnatul/a..........................................................................,reprezentantlegal/împuternicit
al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător/subcontractant,
la
achizitia
publica
de
“……………………………………………………………………….”, declar pe proprie
răspundere sub sancţiunea excluderii de la procedura de atribuire si sub sancţiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 79 din
Legea 100/2016, respectiv nu am fost condamnat 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, art. 37 şi 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
respectivuloperator
economic
a
fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene - combaterea fraudei.
h)
nicio persoana membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie
sau de control în cadrul acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă.
2. Subsemnatul/a 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 concesiune sau în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de concesiune.

3. Subsemnatul/a 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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice săfurnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi aiUAT Vetiș cu privire la
orice aspect tehnic şifinanciar în legătură cu activitatea noastră.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încalcareaprevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 “Falsul in Declaratii” din
Noul CodPenal referitor la “Declaratia necorespunzatoare a adevarului, facuta unei personae
dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in
vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, sepedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării

Operator economic
................................
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

Operator economic
FORMULAR NR. 2
...................................
(denumire)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART.80
DIN LEGEA 100/2016

Subsemnatul,
.................................
reprezentant
împuternicit
al
................................................................................................................
(denumirea
operatorului
economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii de la procedura de atribuire şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.80
din Legea 100/2016.
Declaram ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem
caautoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi aiUAT Vetiscu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
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
Noul CodPenal referitor la “Declaratia necorespunzatoare a adevarului, facuta unei personae
dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in
vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, sepedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării
................................
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

Operator economic

Operator economic
...................................
(denumire)

FORMULAR NR. 3

DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 81 DIN
LEGEA 100/2016
1. Subsemnatul/a..........................................................................,reprezentant legal/împuternicit al
..............................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al
ofertantului,
la
achizitia
publica
de
“………………………………………………………………..…….”,
declar
pe
proprie
răspundere sub sancţiunea excluderii de la procedura de atribuire si sub sancţiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 81 din Legea 100/2016,
respectiv nu ma aflu în oricare dintre următoarele situaţii::
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor
competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvenţă, potrivit
dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiei în care operatorul economic se află în
reorganizare judiciară;
c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o
decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul
economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce îi
reveneau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o
entitate contractantă, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor
transmise la solicitarea entităţii contractante, în scopul verificării absenţei motivelor de
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie, nu a prezentat aceste
informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
h) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al
entităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii
de servicii ori a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de concesiune către respectivul operator economic;
i) au comis în conduita lor profesională greşeli grave demonstrate prin orice mijloace pe
care entitatea contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanţelor judecătoreşti, ale
Băncii Europene de Investiţii şi ale organizaţiilor internaţionale.
2. Subsemnatul/a 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 concesiune sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de concesiune.

3. Subsemnatul/a 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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi aiUAT Vetiscu privire
laorice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încalcareaprevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 “Falsul in Declaratii” din
Noul CodPenal referitor la “Declaratia necorespunzatoare a adevarului, facuta unei personae
dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in
vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, sepedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării

Operator economic
................................
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

Operator economic
...................................
(denumire)

FORMULAR NR. 4

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 43-44
REFERITORLA CONFLICTUL DE INTERESE DIN LEGEA NR. 100/2016

1.Subsemnatul/a..........................................................................,reprezentant legal/împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant al ofertantului, la achizitia publica de
“………………………………….…….”, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii
de la procedura de atribuire si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu
in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la
apariţia unui conflict de interese în sensul art. 43-44din Legea 100/2016, cum ar fi urmatoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile că poate avea,
direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură sau se află într-o
altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane
cu
funcţii
de
decizie
în
cadrul
entităţii
contractante;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul entităţii contractante.
2. Subsemnatul/a 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 concesiune sau în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de concesiune.
3. Subsemnatul/a 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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.
4.Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
altepersoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţiai UAT Vetiscu privire
laoriceaspect tehnic şifinanciar în legătură cuactivitatea noastră.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcareaprevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 “Falsul in Declaratii” din
Noul CodPenal referitor la “Declaratia necorespunzatoare a adevarului, facuta unei personae
dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in
vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, sepedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data completării
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

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

Operator economic
.................................
(denumire)

FORMULAR NR. 5

DECLARATIE PRIVIND NIVELUL MINIM AL CIFREI MEDII DE AFACERI
ANUALE PE ULTIMII 3 ANI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire operator economicreprezentat legal prin: .......................................
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Certificatul
de
înmatriculare/înregistrare
[numărul,
data
şi
locul
de
înmatriculare/înregistrare]
8. Obiectul de activitate, pe domenii: [în conformitate cu prevederile din statutul propriu]
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: [adrese complete, telefon/telex/fax,
certificate de înmatriculare/înregistrare]
10.
Principala piață a afacerilor:
11.
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
2014
2015
2016
(RON)
(RON)
(RON)
Cifra medie de
Date financiare
afaceri anuală*
0
1
2
3
4 =(1+2+3):3
Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie (mii
lei)
* Nivelul minim al cifrei medii de afaceri anuale trebuie să fie minim de
10,000,000.00 lei(<valoarea estimată medie anuală a contractului de concesiune)
Subsemnatul
...........................................,
reprezentant
legal
al
............................................................
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului
de
operatori economici) declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaratiilor orice documente doveditoare.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, alte perosoane juridice
să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai UAT Vetiscu privire la orice aspect în
măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 “Falsul in Declaratii” din Noul
Cod
Penal referitor la “Declaratia necorespunzatoare a adevarului, facuta unei personae dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, sepedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»
Data completării

Operator economic
................................
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

Tert sustinator
...................................
(denumire)

FORMULAR NR.6

ANGAJAMENT TERŢ/TERŢI SUSŢINĂTORIPRIVIND
SUSŢINEREA ECONOMICA SI FINANCIARA
A OFERTANTULUI/ GRUPULUI DE OFERTANŢI
Către, ..............................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Referitor la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de
concesiune)
1.
Denumirea tert/terţi susţinători reprezentat legal prin:
2.
Codul fiscal:
3.
Adresa sediului central:
4.
Telefon:
5.
Fax:
6.
E-mail:
7.
Certificatul de înmatriculare/înregistrare
[numărul, data şi locul de
înmatriculare/înregistrare]
8.
Obiectul de activitate, pe domenii: [în conformitate cu prevederile din statutul propriu]
9.
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul[adrese complete,
telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare]
10.
Principala piață a afacerilor:
Ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................
(denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi) toate resursele financiare necesare pentru
îndeplinirea integrală, corespunzătoare şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de concesiune ce urmează a fi încheiat
între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, .......................(denumirea terţului susţinător financiar)
ne obligăm în mod
ferm şi necondiţionat să punem fara intarziere la dispoziţia ......................................................
(denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi) la primirea unei solicitări din partea
acestuia/acestora următoarele:.................................................................. (se vor mentiona în mod
explicit resursele financiare prin care se asigura susţinerea, inclusiv în situaţia în care
susţinerea acordată vizează cifra de afaceri) necesare pentru îndeplinirea integrală,
corespunzătoare şi la termen a contractului de concesiune. Modul in care voi interveni în mod
concret in implementarea contractului de concesiune in functie de necesitatile care apar pe
parcursul indeplinirii acestuia consta in: ........................................................... . .(se vor anexa
înscrisuri doveditoare, dupa caz)
Acordarea susţinerii economice şi financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
Noi, .......................(denumirea terţului susţinător financiar),declarăm că informațiile
furnizate în tabelul de mai jos privind susţinerea.............................................................
(denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi) ce vizează îndeplinirea unui nivel minim al cifrei
de afaceri în domeniul aferent obiectului contractului de concesiune pe ultimii 3 ani sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi întelegem că autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor orice documente doveditoare. În aces
sens, autorizăm prin prezentul angajament orice institutie, societate comercială, alte persoane

juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai UAT Vetiscu privire la orice aspect
în măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.
Totodata, declarăm ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 “Falsul in Declaratii”
din Noul Cod Penal.
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
2014
Date financiare*
(RON)

2015
(RON)

2016
(RON)

Cifra medie de
afaceri

0
1
2
3
4= (1+2+3):3
Cifra medie de afaceri
anuală
*Terţul/terţii care asigură susţinerea vor anexa documente din care să rezulte propria cifră medie
de afaceri anuală, corespunzător criteriilor de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire
Noi, .......................(denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei
obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi) în baza
contractului de concesiune şi pentru care ................ (denumireaofertantului/grupului de
ofertanţi)a primit susţinerea economică şi financiară conform prezentului angajament, renunţând
în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................(denumirea terţului susţinător financiar), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare atât faţă de
autoritatea contractantă cât şi faţă de ................. (denumireaofertantului/grupului de ofertanţi)
care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în
mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi, ..................(denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem in solidar cu .............................................................. (denumirea ofertantului/grupului
de ofertanţi) pentru executarea contractului de concesiune, în limitele prezentului angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru încheiat în conformitate cu prevederile art.76
alin.(2) din Legea 100/2016 si art. 36- 42 din HG 867/2016 care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor care decurg din
susţinerea
economico-financiara
acordată
..............................................................(denumireaofertantului/grupului de ofertanţi).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată în original)

FORMULAR NR.7
...................................
(denumire)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII
PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul,
...........................,
reprezentant
imputernicit
al
........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului/grupului de
ofertanţi), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
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 .................cu sediul în
........................., cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Obiect
Denumirea/nu
Calitatea Preţul total
Procent
Perioada
Scurtă
Nr contract si me beneficiar prestatorul
al
îndeplinit de derulare
descriere
**)
crt
CPV
public sau
ui*)
contractul
prestator
contract
a
privat
ui
(%)
serviciilo
Adresa
r prestate
***)
1
2
...
*)
Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciului.
***) Se vor preciza cantităti de deşeuri tratate/eliminate zilnic, nr. locuitori deservita, orice
informatii relevante
Data completării
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

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

Tert sustinator
...................................
(denumire)

FORMULAR NR.8

ANGAJAMENT TERŢ/TERŢI SUSŢINĂTORIPRIVIND
SUSŢINEREA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ
A OFERTANTULUI/ GRUPULUI DE OFERTANŢI
Către, ..............................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Referitor la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de
concesiune)
11.
Denumirea tert/terţi susţinători reprezentat legal prin:
12.
Codul fiscal:
13.
Adresa sediului central:
14.
Telefon:
15.
Fax:
16.
E-mail:
17.
Certificatul de înmatriculare/înregistrare
[numărul, data şi locul de
înmatriculare/înregistrare]
18.
Obiectul de activitate, pe domenii: [în conformitate cu prevederile din statutul propriu]
19.
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul[adrese complete,
telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare]
20.
Principala piață a afacerilor:
Ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................
(denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi) toate resursele tehnice, profesionale necesare
pentru îndeplinirea integrală, corespunzătoare şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi a contractului de concesiune ce urmează a fi
încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Noi, .......................(denumirea terţului susţinător tehnic si/sau profesional),ne obligăm
în mod ferm şi
necondiţionat să punem fără întârziere la dispoziţia
...................................................... (denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi) la primirea unei
solicitări din partea acestuia/acestora următoarele:.................................................................. (se
vor mentiona în mod explicit resursele materiale/umane prin care se asigura susţinerea, inclusiv
în situaţia în care susţinerea acordată vizează experienţa similară) necesare pentru îndeplinirea
integrală, corespunzătoare şi la termen a contractului de concesiune. Modul in care voi interveni
în mod concret in implementarea contractului de concesiune in functie de necesitatile care apar
pe parcursul indeplinirii acestuia consta in: ........................................................... .(se vor anexa
înscrisuri doveditoare, dupa caz)
Acordarea susţinerii susţinerii tehnice şi/sau profesionale nu implică alte costuri pentru
achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
Noi, .......................(denumirea terţului susţinător tehnic si/sau profesional),declarăm că
informațiile
furnizate
în
tabelul
de
mai
jos
privind
susţinerea............................................................. (denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi)
ce vizează experienţa similară pe ultimii 3 ani sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
întelegem că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaratiilor orice documente doveditoare. În acest sens, autorizăm prin prezentul angajament
orice institutie, societate comercială, alte perosoane juridice să furnizeze informații

reprezentanților autorizați ai UAT Vetiscu privire la orice aspect în măsură să dovedească
veridicitatea datelor de mai sus.
Totodata, declarăm ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 “Falsul in Declaratii”
din Noul Cod Penal.
Obiect
Denumirea/ Calitatea
Preţ
Procent
Perioada Scurtă
N contract
nume
prestatorul contract îndeplinit derulare descriere
a
r
beneficiar
ui*)
de
contract* serviciilor
*)
cr
public sau
prestator
prestate ***)
t
privat
(%)
Adresa
1
2
...
*)
Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciului.
***)
 Se vor preciza cantităti de deşeuri tratate/eliminate zilnic, nr. locuitori deserviti, orice alte
informatii relevante
 Terţul/terţii care asigură susţinerea vor anexa documente din care să rezulte propria
experienţă similară corespunzător criteriilor de calificare prevăzute în documentaţia de
atribuire
Noi, .......................(denumirea terţului susţinător tehnic si/sau profesional),
declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă
pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea
ofertantului/grupului de ofertanţi) în baza contractului de concesiune şi pentru care ................
(denumirea ofertantului/grupului de ofertanţi)a primit susţinerea tehnică si/sau profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................(denumirea terţului susţinător tehnic si/sau profesional), declarăm ca
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare
atât faţă de autoritatea contractantă cât şi faţă de ................. (denumirea ofertantului/grupului de
ofertanţi) care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru încheiat în conformitate cu prevederile art.76
alin.(2) din Legea 100/2016 si art. 36- 42 din HG 867/2016 care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor care decurg din
susţinerea tehnică si/sau profesională acordată ..............................................................
(denumireaofertantului/grupului de ofertanţi).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................

Operator economic
...................................
(denumire)

FORMULAR NR. 9

Informaţii privind partea din contract pe careoperatorul economic
are eventual intentia sa o subcontracteze
Subsemnatul
…………………………………………………………………..,
reprezentant legal/împuternicit al ……………………………………………………………
(denumire/numele şi sediul/adresa operatorului economic), îmi exprim intenţia de a subcontracta
parte/părţi din contractul de furnizare …………………………………………., conform
tabelului de mai jos:

Nr.
crt.

Denumire
subcontractant/

Date de
contact

subcontractanti

Partea/partile
din contract
care urmeaza
a fi indeplinite
de catre
acestia

Valoarea la
care se ridica
partea/partile
din contract ce
urmeaza a fi
subcontractate
de acestia

Specializarea

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 "Falsul in Declaraţii" din
Noul Cod Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara
activitatea, in vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda".
Data completării:……………………

Operator economic,
………………………………….
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)

Operator economic
...................................
(denumire)

FORMULAR NR. 10

ACORD DE ASOCIERE
nr… …….din …………
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de concesiune
..............................................................
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 40alin. (2) din Legea 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.
1. - Părţile acordului
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C...................................................,
cu
sediul
în
.............................,str……………..
.nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul
Comertului din ..................sub nr....................,cod unic de înregistrare.........................., cont
............................................deschis
la.....................................
reprezentata
de
...............................având functia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT
si
S.C....................................., cu sediul în ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul
Comertului din .............. sub nr.............,cod unic de înregistrare...................................., cont
........................................deschis
la
......................................
reprezentata
de
............................................având functia de..................................... în calitate de ASOCIAT
şi
……………………………………………………………………..
2. – Obiectul acordului
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a)
participarea
la
procedura
de
achiziţie
publică
organizată
de
...................................................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea
contractului de concesiune ...........................................................(obiectul contractului)
b) derularea în comun a contractului de concesiuneîn cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2 Activitaţi ce se vor realiza în comun. Se va preciza in mod explicit:
1. SC va realiza _____________________________(partea din contract indeplinita de
asociat) şi ________________(valoarea la care se ridica partea din contract indeplinita de
asociat)
2.SC va realiza _____________________________(partea din contract indeplinita de
asociat) şi ________________(valoarea la care se ridica partea din contract indeplinita de
asociat)
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
concesiune este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. __________________________
3. - Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului
de concesiune ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de atribuire).

4. - Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea contractului de concesiune în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul
acord în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de atribuire).
4.3. Partile vor răspunde solidar si individual in fata Autorităţii contractante in ceea ce
priveşte toate obligaţiile si responsabilităţile decurgând din sau in legatura cu contractul de
concesiune.
4.4. In caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare in cadrul asocierii vor fi
următoarele:
S.C…........................................... .................................................. % (in litere),
S.C ............................................ ................................................. .% (in litere)
4.5. Asociaţiiconvin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala, logistica sau de orice fel,ori de
câte ori situatia o cere.
4.6. Structura asocierii nu va fi modificata pe durata executarii contractului numai cu aprobarea
prealabila scrisă a Autoritatii contractante si numai in situatii exceptionale iar noua asociere
trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca asocierea
initiala
4.7.Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si numai cu
aprobarea prealabila scrisă atât al celorlalte Parti cat si a Autorităţi contractante.
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a)
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b)
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c)
alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor
fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)
Liderul asociatiei:
____________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă : Clauzele acestui acord sunt obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

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

FORMULAR NR. 11

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND RESPECTAREA
OBLIGATIILOR
DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca
ma angajez sa prestez serviciile pe parcursul indeplinirii contractului de
concesiune........................................, cu respectarea stricta a obligatiilor relevante din domeniile
mediului, social și al relaţiilor de muncă.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social și al relaţiilor de muncă şi că am inclus în
prețul de ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data :.................
………… ……………….

Operator economic,
(semnatura autorizata si ștampila in original)

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

FORMULAR NR. 12

DECLARAŢIE
privind dispunerea utilajelor/instalaţiilor/echipamentelor necesare contractului de concesiune
conform ofertei depuse

Subsemnatul(a) ……...........................……….. (numele şi prenumele), reprezentant
împuternicit al …........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai UAT Vetis,
Str.Principala nr.437, Localitatea: Vetis, judetul Satu Mare(denumirea si adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .............................................. (se
precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).
Data completării

Operator economic,

…………………

_________________
(semnătura autorizată

Formular 12 A
LISTA
cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipame
nt/ instalaţie

Cantita
te

Forma de deţinere
Stare tehnica
(buna,f buna)/ An
fabricatie/Capacit
ate

Proprieta
te

În
chiri
e

1
2
……
.

Data completării
…………………

Act
dovedit
or
(tipul
actului;
serie/nr.
actului;
/
nr.
pagină
din
cadrul
ofertei
unde se
găseste
actul)

Operator economic
______________________
(semnătura autorizată)

Leasin
g

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

FORMULAR NR. 13

Operator economic
.............................................
(denumire/sediu)
FORMULAR DE OFERTĂ
In calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
___________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam, in conditiile impuse prin Documentatia
de atribuire, serviciul de salubrizare pe raza administrativ-teritoriala a UAT Vetis, in
urmatoarele conditii:
a) redeventa - ___% din valoarea incasarilor nete anuale, platibila in 2 transe egale la finalul
fiecarui semestru
b) tarif/mc pentru persoane fizice de ___________ lei, fara TVA;
c)tarif/mc pentru persoane juridice de ___________ lei, fara TVA;
d) modalitatea preluarii obligatiilor de plata a taxei de depozit – incepand cu 01.01.2019:
.....;
Valoarea totalizatoare a ofertei conform cantitatilor precizate in Fisa de date a achizitiei
este de ____________ lei, fara TVA.
1. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 zile, respectiv pana la
data de ___________ (durata in litere si in cifre) si ea va ramane obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea contractului de concesiune publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
4. Alaturi de oferta de baza:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
..................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Data completării
………………………………..
(semnatura autorizata si ștampila in original)

Operator economic,
………………………………………………
(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată)

Operator economic
...................................
(denumire)

FORMULAR NR. 14

…………………………….......
Denumirea (numele operatorului
economic)
Nr. …… din
……………2017(data)

Autoritatea Contractantă
UAT VETIS
Nr. ……. din …….… 2017,
ora……... (data)
(se va completa la Registratura, la
depunerea ofertei)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: UAT VETIS
Ca urmare a anuntului de concesiune nr. .....………..din ........………… /(ziua/luna/anul),
privind procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de concesiune având ca
obiect ____________________, data si ora limita de deschidere a ofertelor
………………………………….,
noi
………………………………………..…
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, în
original:
1. Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc.
2. Informaţii în legătură cu ofertantul:
- Numele şi prenumele reprezentantului legal sau persoanei/persoanelor
împuternicite_______________________________________________
să semneze documentele pentru procedura de atribuire mai sus menționată
- Cod fiscal ……………………………………………………………….
- Certificat de inmatriculare/inregistrare…………………………………..
- Identificare financiara:
Cont bancar……………………………..deschis la……………………..
Cont trezorerie………………………….deschis la……………………..
- Adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta
achiziție.......................................................................................................
- Telefon: ………….......................................................................................
- Fax: ……………….....................................................................................
- E-mail: ……………....................................................................................
- Site Internet (dacă e cazul): ………….......................................................
- Asociati:
- Sucontractanti:
- Terti susţinatori
- Intreprinderi afiliate:

Data :.................
………… ……………….

Operator economic,
(semnatura autorizata si ștampila in original)

Operator economic
...................................
(denumire)

FORMULAR NR. 15

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa___________________________________,
cu
sediul
în__________________________________ înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
_________________________ CUI _________________ atribut fiscal _____, reprezentată
legal
prin
_____________________________________,
în
calitate
_________________________,
împuternicim
prin
prezenta
pe
______________________________
domiciliat
în
____________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ____, nr.
_____________, CNP ___________________, eliberat de ________________,la data de
____________, având funcţia de ________________________, să ne reprezinte la procedura
de .............................................
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate
pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data :.................
………… ……………….

Operator economic,
(semnatura autorizata si ștampila in original)

