
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

        

 

  



  

 

 

 

                       

              FORMULAR 1 
 

     OFERTANTUL                                           Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

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

(denumirea/numele) 

 

 

                SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

 

               Către ....................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

     Ca urmare a anuntului apărut în seap publicitate publica, nr.…….. ..... …..din ..................., privind 

cumparea directa  pentru atribuire contractului de achizitie publica privind 

....................................…………………………. 

...................................................................., 

                      (denumirea contractului de achiziţie publică) 

 

     noi ..................................…           (denumirea/numele ofertantului) 

……………………………….. vă transmitem alăturat următoarele documente: 

      

 

     1. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                         

FORMULAR 2 

                                         DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al___________________________,  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 

hotărâre definitivă a unei instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

infracţiunileprevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, respectiv: 

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. 

18
1
 -18

5
 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 

535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

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

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 

finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a 

fost condamnat;  

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

ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi 

a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa 

cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  

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

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _______   (se precizează data expirării 

perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

    Data completării ....... 

act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768


  

 

 

 

 

FORMULARUL 3 

 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele 

operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la achizitia directa de 

................................................................................................,codCPV..........................., 

la data de ..........................., organizată de SC APTSA, declar pe proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 

165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  

2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situațiiprevăzute de art. 167 (1) din 

Legea 98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau 

în încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu 

procedura în cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în 

cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al 

unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni 

comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la 

solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere 

sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității 

contractante, să obțineminformațiiconfidențiale care ne-ar putea conferi avantaje 

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijențăinformații 

eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante 

privind excluderea din procedura de atribuire.    

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

şi înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

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

de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 

act:1114166%2096798275


  

 

 

 

Operator economic                                                                                                             Formular 4 

 

……………………….. 

    (denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) 

 

Subsemnatul,……..................... reprezentant ............... (legal/imputernicit, dupa caz) al 

......................... in calitate de ....................... (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert 

sustinator al ofertantului, dupa caz) la procedura simplificata..............................( pentru atribuirea 

contractului avand ca obiect ....................................................., organizată de ........................................ 

(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedura de achiziţie publică că ............................................ (denumirea operatorului economic) nu se 

află în situaţiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la 

apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu 

exemplificativ:      

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 ori 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 ori 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/informaţii concrete că poate avea, 

direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire;      

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 autorităţii contractante sau 

al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.      

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana 

care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social 

sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.    

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

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Ințeleg ca in cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea societatea poate fi 

exclusa din procedura, si eu sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în 

declaratii. 



  

  

Pentru aceasta declaratie persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste 

organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii în sensul articolului mentionat sunt 

urmatoarele: 

- Jr. Dragut Meluta - Director  General;  

- ec.Constantin Silvia-Director Operatiuni Economico Financiare- membru comisie de evaluare; 

-  consilier Curca Doinita – Compartiment  achizitii - membru comisie de evaluare 

- cons.juridic Ceafalau Oana Roxana - membru comisia de evaluare; 

- ing.;Tanase George – Sef Serviciu Constructii si Investitii - membru  comisie de evaluare 

- sing.Hirjoghe Vasile -  membru  comisie de evaluare 

- cons.juridic Roman Nicu- membru  supleant comisie de evaluare; 

-  ing.Teodoru Daniela- Sef serviciu agrement - membru supleant comisie de evaluare 

- ec.Neagu Daniela– membru supleant comisia de evaluare 

 

 Data completarii            

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

(denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa caz) 

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

(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit) 

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

  (semnatura autorizata) 

Totodată declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în declaraţii» din codul Penal 

referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţie a statului ori 

unei alte unităţi dintre cele la care se referă art 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 

pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 

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

 

Ofertant / Lider de asociere / Ofertant asociat / Terţ susţinător al ofertantului (se alege opţiunea 

corespunzătoare) 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate) 

………………..………...................... (semnătura persoanei autorizate şi ştampila) 

 

Notă: Acest formular se va completa de către toţi participanţii la proce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                      Formular 5 

          Operator economic 

    ………………………….. 

                (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  
privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă 

 

Subsemnatul/a, ................................................. (nume şi prenume în clar a persoanei 

autorizate), în calitate de reprezentant legal al ………………………… (ofertant individual / ofertant 

asociat) la achizitia directa prin anunturi publicitate  privind lucrarea............................................... 

………………., organizată de SC APT SA Braila, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice, declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe toată 

durata de îndeplinire a contractului de furnizare să respect reglementările obligatorii în domeniile 

mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 

legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în 

aceste domenii.  

 In calitate de contractant ne vom asigura ca toate aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toti 

subcontractantii. 

Data completării: ………………………… 

 

Operator economic 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Formular 6 

OPERATORUL ECONOMIC   

   

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

(denumirea/numele ofertantului) 

 

 FORMULAR DE OFERTĂ 

Către ....................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executam 

Lucrari de reparatii capitale si modernizare copertina poliplan Piata Concordia (denumirea ) 

pentru suma totala de .................................................... platibilă după recepţia lucrarilor , (suma în 

litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de 

....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lucrarea  în 

……….zile de la semnarea contractului 

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. Am înţeles şi consimţim că, 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. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 7 



  

 

 

 

 

 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre _______________ 

__________________________  (denumire autoritare contractanta ) avand ca obiect                 

……………………………….. 

 

1. Parti contractante: 

 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in __________  

(adresa), date de contact ____________________ (tel- fix/mobil., fax,e- mail,) date identificare 

(CUI, numar inmatriculare) , reprezentata prin __________________  

( reprezentanti legali) , denumita in cele ce urmeaza contractant general 

 

si 

 

S.C. _______________ cu sediul in __________ ( adresa), date de contact ____________________ 

(tel- fix/mobil., fax,e- mail,) date identificare (CUI, numar inmatriculare) , reprezentata prin 

__________________ ( reprezentanti legali), denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 

 

2. Obiectul contractului- lucrari ce urmeaza a fi subcontractate: 

Art. 1. Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract sunt parte componenta a lucrarilor ce se vor 

executa pentru .…………………: 

- ____________________ 

- ____________________. 

Art. 2. Valoarea  lucrarilor este de ….. lei din care  …….. lei  fara TVA la care se adauga TVA in 

suma de …. lei, conform ofertei prezentate de subcontractant, anexa la prezentul acord. 

Art. 3. (1) Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general 

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea lucrarilor executate in perioada respectiva. 

- plata lucrarilor se va face in limita asigurarii finantarii de catre beneficiarul lucrarilor . 

            (2) Plata se poate realiza direct de catre autoritatea contractanta daca subcontractantul va 

solicita acest lucru cu conditia exprimarii optiunii in acest sens, conform art. 218 alin. (1) din Legea 

98/2016. Daca subcontractantul va solicita acest lucru, vor fi incidente prevederile art. 218 alin. (2) si 

(3) din Legea 98/2016 . 

Art. 4. Durata de executie a lucrarilor este in conformitate cu contractul, esalonata conform 

graficului anexa la contract. 

Art. 5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului 

verbal incheiat la receptia lucrarilor 

Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 

dispozitiile legale. 

 

3. Alte dispozitii: 

Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de executie a lucrarilor si neincadrarea din vina 

subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, 

subcontractantul va plati penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ 

nerealizata la termen. 



  

 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. 3, contractantul general va platii 

penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 

Art. 8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe 

care contractantul le are fata de autoritatea contractanta conform contractului de achizitie publica ce 

se va incheia. Subcontractantul isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii 

tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 

Art. 9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, 

litigiile se vor solutiona pe cale legala. 

 

 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

 

Contractant Subcontractant 1 Subcontractant 2 Subcontractant 3 ................... 

0 1 2 3 4 

(numele 

operatorului 

economic) 

(numele 

operatorului 

economic) 

(numele 

operatorului 

economic) 

(numele 

operatorului 

economic) 

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

     

(numele 

persoanei 

autorizate) 

(numele persoanei 

autorizate) 

(numele persoanei 

autorizate) 

(numele persoanei 

autorizate) 

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

(semnătura 

persoanei 

autorizate să 

semneze acordul 

de 

subcontractare) 

(semnătura 

persoanei 

autorizate să 

semneze acordul 

de 

subcontractare) 

(semnătura 

persoanei 

autorizate să 

semneze acordul 

de 

subcontractare) 

(semnătura 

persoanei 

autorizate să 

semneze acordul 

de 

subcontractare) 

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

 

Declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură a ……………………….. 

(denumirea/numele operatorului economic / grupului de operatori economici care a/au depus oferta) 

şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere, având în vedere 

informaţiile din invitaţia de participare, că niciun subcontractant nu se află în situaţia prevăzută de art. 

60 din Legea 98/2016. 

 

 

 

Data completării ……………………..  



  

 

Formularul nr. 8 

 

ACORD DE ASOCIERE (model) 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53, din Legea 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de LIDER 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de ASOCIAT (1.....) 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

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 /acordului cadru 

...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

 

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică 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 constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 

asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

3.2 Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv 

până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 

 

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 achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 

desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

 

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 ASOCIERII 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

ASOCIAT 1, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

ASOCIAT 2, 

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

 

 

 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

             cerinţele specifice ale obiectului contractului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Formularul nr. 9 

        Operator economic 

    ………………………….. 

                (denumirea/numele) 

 

 

 

 

GRAFIC FIZIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII 

 

 

 

r. 

crt. 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Luna  

Ziua 

1 2 ... n 

1. 

 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

        

 

2. 

Obiect 02 

Categoria de lucrări: 

        

.... Obiect .... 

Categoria de lucrări: 

        

 

Data ……………/…………/…………………. 

 

 

………………………………………. (numele), în calitate de ………………………. (funcţia), legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele 

ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

(semnătura şi ştampila) 

 

 

 


