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Formular 1 
CANDIDATUL  Înregistrat  la  sediul  autorităţii  contractante
(denumire, datele de identificare) nr……………………….. 

 



………………………………… Data………….ora……… 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante) 
Ca urmare a anunţului de participare simplificat nr. ______ din ______________, privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica_______________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică) noi ________________________________________
(denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 
1. Plicul 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 va satisface cerinţele. 
Data completării ___________ 
Cu stima, 
Operator economic, 
____________________ 
(semnătura autorizată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Formular 2 

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ 

Către, 

 



COMUNA HUDE TI ,  JUDE UL BOTO ANIȘ Ț Ș

Domnilor, 
1.Examinand  documentatia  de  atribuire,  subsemnatii,  reprezentanti  ai  ofertantului
_____________________________________________________________,  ne  oferim  ca,  în
conformitate cu prevederile si (denumirea/numele ofertantului) cerintele cuprinse in documentatia
mai sus mentionata, sa furnizăm produsele ________________________________________, la un
pre  de ______________ lei fără TVA / u.m.. ț
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câ tigătoare, să livrăm produsele înș

graficul de timp stabilit. 
3. Ne angajam să men inem ț această ofertă valabilă pentru o  

durată de  _________________________zile,  respectiv  până  la  data  de
_________________, i ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainteș
de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la  încheierea  si  semnarea  contractului  de achizitie  publica  aceasta  oferta,  impreuna  cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi. 

5. 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) 
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa

constituim  garantia  de  buna  executie  in  conformitate  cu  prevederile  din  documentatia  de
atribuire. 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pecare o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 
_________________(semnatura),  in  calitate  de  _______________________________,  legal
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _______________________________. 
(denumirea/numele ofertantului) 
Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

 

Anexa nr. 1 – la propunerea financiara

CENTRALIZATOR DE PREȚURI

 



Nr.
Crt.

Denumire Utilaj/
Echipament

U.M. Pre  unitarț
la destina iaț

finală

(lei fără TVA)

Cantitatea
totală a

contractului de
achizi ieț
publică

(lei fără TVA)

Valoarea totală
a utilajelor/

echipamentelor

(lei fără TVA)

(3x4)

0 1 2 3 4 5

1 Banci parc buc 32

2 Co uri pentru gunoi ș buc 8

3 Banci pliante spectacol buc 15

4 Scaune pliante spectacol buc 30

5
Complex de joaca tip 
Inglewood

buc 1

6 Leagane cu spatar inalt buc 3

7 Casa vacanta buc 1

8 Topogan mare buc 1

TOTAL fara TVA

TVA

TOTAL cu TVA

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

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

 
Formular 3 

 



DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164
DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 
Subsemnatul  ___________________________________________,  reprezentant  împuternicit  al
___________________________________________________________,  (denumirea/numele  iș
sediul/adresa  operatorului  economic)  în  calitate  de  ofertant  declar  pe  propria  răspundere,  sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică,  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 Codulpenal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penalea 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
completărileulterioare, 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 şicompletările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în carerespectivul 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
legislaţieipenale 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
şicombaterea  terorismului,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  sau  de  dispoziţiile
corespunzătoareale  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
spălăriibanilor,  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  legislaţieipenale  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,
cumodificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statuluiîn care respectivul operator economic a fost condamnat; 
g)fraudă,  în  sensul  articolului  1  din  Convenţia  privind  protejarea  intereselor  financiare  ale
ComunităţilorEuropene 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, că nici un membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al societă ii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau deț
control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii a a cum este acesta definit la art. 164, alin (1)ș
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. 

 



Înteleg  că  în  cazul  în  care  această  declaraţie  nu  este  conformă  cu  realitatea  sunt  pasibil  de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formular 4 
 
OPERATOR ECONOMIC  
_____________________ 
 



(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 IȘ
167 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZI IILE PUBLICE Ț

 
Subsemnatul  ___________________________________________,  reprezentant  împuternicit  al
_______________________________________________,  (denumirea/numele  i  sediul/adresaș
operatorului  economic)  în  calitate  de  ofertant  la  procedura  pentru  achiziţia  de
_____________________,  cod  CPV  ________________,  la  data  de  ____________________
organizată de _______________________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe
proprie răspundere că: 
1.Nu ne-am încălcat  obligaţiile privind plata impozitelor,  taxelor sau a contribuţiilor  la bugetul
generalconsolidat a a cum aceste obliga ii sunt definite de art. 165, alin. (1) i art. 166, alin. (2) dinș ț ș
Legea98/2016. 
2.Nu ne  aflăm în  oricare  dintre  următoarele  situaţii  prevăzute  de  art.  167,  alin  (1)  din  Legea
98/2016,respectiv: 
a)nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucruprin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin
care se constatăîncălcarea acestor obligaţii; 
b)nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii; 
c)nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantăpoate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţejudecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
d)nu am încheiat  cu alţi  operatori  economici  acorduri  care  vizează  denaturarea  concurenţei  în
cadrul sau înlegătură cu procedura în cauză; 
e)nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare
aconcurenţei; 
g)nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract  deachiziţii  publice,  al  unui  contract  de  achiziţii  sectoriale  sau  al  unui  contract  de
concesiune  încheiateanterior,  iar  aceste  încălcări  au  dus  la  încetarea  anticipată  a  respectivului
contract, plata de daune-interesesau alte sancţiuni comparabile; 
h)nu  ne  facem  vinova i  de  declaraţii  false  în  conţinutul  informaţiilor  transmise  la  solicitareaț
autorităţiicontractante  în  scopul  verificării  absenţei  motivelor  de  excludere  sau  al  îndeplinirii
criteriilor de calificareşi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm
documentele justificativesolicitate; 
i)nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante,  să
obţineminformaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire, nuam furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra  deciziilorautorităţii  contractante  privind  excluderea  din  procedura  de  atribuire  a  unui
operator  economic,  selectareaacestuia  sau atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-
cadru către respectivul operatoreconomic. 
 
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. 

 



 
Înteleg  că  în  cazul  în  care  această  declaraţie  nu  este  conformă  cu  realitatea  sunt  pasibil  de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnătura autorizată ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formular 5 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE
INTERESE POTRIVIT ART. 59 I 60 DIN LEGEA 98/2016 Ș

 

 



1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
________________________________________________________________, 
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura deș
_____________________________,  declar  pe  proprie  răspundere,  următoarele:  cunoscând
prevederile art. 59 i 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şiș
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află
în situaţia de a fi exclusă din procedură. 
 
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantăcu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 

ATOMEI VIOREL –Primar

ASAVETEI – Secretar

ILUCĂ MIHAELA – Contabil efȘ

PINTILEI COSTEL –Responsabil achizi ii publiceț

SISIIAC NECULAE, SISIEAC C-TIN, ZIZA C-TIN, AIRINEI C-TIN, MIRAUTA LIVIU, BALTA
MARIA, CIBOTARU GABRIEL-C-TIN, RUSNAC STEFAN, ZLEI DIMITRE-CATALIN, LUNGU
FLORIN, ZARA NUTU, PORAICU LUCIAN, BULIGA MARIUS SORIN, STEFAN MARINEL,
SISIEAC VASILE-consilieri locali

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 dispun. 
 
Înţeleg  că  în  cazul  în  care  această  declaraţie  nu  este  conformă  cu  realitatea  sunt  pasibil  de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 

 
   

Formular 6

 



 
DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 
Subsemnatul  …………………………………………..  (nume  şi  prenume),  reprezentant  al
………………………..  (denumirea  ofertantului)  declar  pe  propria  răspundere  că  mă  angajez  să
prestez  serviciile,  pe  parcursul  îndeplinirii  contractului,  în  conformitate  cu  regulile  obligatorii
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România. 
De asemenea,  declar  pe  propria  răspundere  că  la  elaborarea  ofertei  am ţinut  cont  de  obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii  şi am inclus costul pentru îndeplinirea
acestor obligaţii. 
 
Data completării ……………………………….. 
Operator economic,……....……………………….. 
(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formular 7 
OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

 



(denumire / sediu ) 
Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ 
 

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 ……………………, 
organizată de ........................................................ în scopul atribuirii contractului de 
………..…………………...............................................…………………  din  data  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 Denumirea mandantului 
S.C. __________________________ reprezentată
legal prin 
___________________________
(Nume, prenume) 
___________________________ 
(Semnătura autorizată şi ştampila) 
 
 
 

Formularul nr. 8 
 

 



ACORD DE ASOCIERE 
 

Nr. ________ din _______________ 
 
 
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  
 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
 
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. .....................................
nr...................,  telefon  .....................,  fax  .........................,  înmatriculată  la  Registrul  Comer uluiț
din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ....................................,
cont bancar în care se vor efectua plă ile de către Beneficiar ............................................, deschis la ț
.........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de 
...................................................... având func ia de.......................................... , în calitate de asociat - ț
LIDER DE ASOCIERE 
 si
 
S.C.................................................,  cu  sediul  în  ..................................,  str.  ................................,
Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comer uluiț
din  ........................................,  sub  nr.  ...........................,  cod  unic  de
înregistrare  ....................................,  cont  .............................................,  deschis
la  ............................................,  reprezentată  de  .................................................................,  având
func ia de .......................................... ț
, în calitate de ASOCIAT 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
 
Art. 2.1 Păr ile convin înfiin area unei Asocieri compusă din:  ț ț

 (i -lider de asociere)...............................; 
 (ii - Asociat 1) ...........................; 
 (iii - Asociat n),   

 
având ca scop: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea
contractului ____________________________________ 
b) derularea/implementarea  în  comun  a  contractului  de  achiziţie  publică  în  cazul
desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare,   cu respectarea prevederilor prezentului
Acord de Asociere.  

Art.  2.2 Asocierea  va  încheia  Contractul  cu  Beneficiarul,  în  vederea  indeplinirii  obliga iilorț
contractuale conform prevederilor Documenta iei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere iț ș
declarate ca tigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatuluiș
procedurii.  
 
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică i nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare,ș
neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
 
Art. 2.4. Activitatea desfă urată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independen eiș ț
comerciale i juridice a fiecărei Păr i i pe cel al sprijinului reciproc privind obliga iile contractualeș ț ș ț
asumate în vederea realizării scopului Asocierii.      

 



 
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
 
Art.  3. Prezentul  acord ramâne în vigoare pâna la expirarea  duratei  de valabilitate  a contractului
semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de
acesta i îndeplinirea tuturor obliga iilor asumate de Asociere fa ă de Beneficiar. ș ț ț
 
CAPITOLUL IV - OBLIGA IILE PĂR ILOR.  Ț Ț
 
Art. 4.1. Păr ile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .ț
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca
reprezentant autorizat să primească instruc iunile contractuale pentru i în numele tuturor membrilorț ș
Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga coresponden ă cu Beneficiarul i, totodată, va de ineț ș ț
puterea de reprezentare a Asocierii în rela ia cu Beneficiarul. ț
 
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea
ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
 
Art. 4.3. Păr ile vor răspunde individual i solidar în fa a Beneficiarului în ceea ce prive te toateț ș ț ș
responsabilită ile i obliga iile decurgând din sau în legătură cu Contractul.   ț ș ț
 
Art.  4.4. Fiecare  Parte  va  garanta,  va  apară  i  va  despăgubi  cealaltă  Parte  pentru  toate  dauneleș
previzibile  sau  imprevizibile,  care  ar  putea  rezulta  din  sau  în  legatură  cu  încălcarea  obliga iilorț
asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.  
 
Art. 4.5. In situa ia în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractuluiț
"................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a ob ineț
recuperarea  prejudiciului  suferit,  indiferent  dacă  respectivul  prejudiciu  a  fost  cauzat  prin
ac iunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. ț
 
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
 
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: a)
neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere i Beneficiar, în conformitateș

cu prevederile Contractului. 
 
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 
 
Art.  6.1. Membrii  asocierii  convin ca asociatul  .......................................................  -  în  calitate  de
Lider  al  Asocierii,  să  fie  desemnat  titular  de  cont,  în  vederea  efectuării  opera iunilorț
financiarcontabile,  respectiv  emiterea  i  încasarea  facturilor  aferente  Contractuluiș
„....................................”.  
 
Datele de identificare sunt urmatoarele: 
 
Numele titularului de cont:  
Adresa:  
Numar TVA: 

 



Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail:  
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Numar cont bancar: 
IBAN:  
 
*Asociatul  .....................  -  in  calitate  de  Lider  al  Asocierii,  va  emite  si  incasa  facturile  aferente
Contractului  prin  intermediul  sucursalei  sale  din  Romania,  aceasta  avand  urmatoarele  date  de
identificare: 
 
Denumire: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Inregistrare: 
Număr de ordine în Registrul Comertului: Cont
Bancar: 
Denumire Bancă: 
Adresa Bancă: 
Reprezentant Legal: 
 
Nota: *  se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor
este persoana juridica nerezidenta in Romania." 
 
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 
…............................................................................................. % (in litere), 
…............................................................................................. % (in litere) 
 
Art.  6.3. Asociaţii  convin  să  se  sus ină  ori  de  câte  ori  va  fi  nevoie  pe  tot  parcursul  realizăriiț
contractului, acordându- i sprijin de natură tehnică, managerială sau/ i logistică ori de câte ori situa iaș ș ț
o cere. 
 
Art. 6.4. Nici una dintre Păr i nu va fi îndreptă ită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate săț ț
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consim ământului scris prealabil atât al celorlalte Par i cât şi al Beneficiarului. ț ț
 
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere)
şi Beneficiar. 
 
 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele i toate efectele ce decurg din,ș
sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 
(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii,  sunt
supuse instan elor de drept comun. ț
(3) Solu ionarea  litigiilor  izvorâte  din sau  în  legatură  cu Acordul  de  Asociere,  între  membriiț
Asocierii i Beneficiar, se va realiza de către instan a judecătorească de contencios administrativ şiș ț
fiscal română, conform Contract. 
 
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană. 
 
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 



 
LIDER ASOCIAT  
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
       
 Nume si prenume 
.................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societă ii) ț
       
 Nume i prenume ș
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societă ii) ț
       
 Nume i prenume ș
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
Nota  1:  Prezentul  Acord  de  Asociere  conţine  clauzele  obligatorii,  partile  putând  adăuga  şi  alte
clauze. 
Nota 2:  Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit  conform actelor
statutare/constitutive ale societă ii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. ț
 

Formular nr. 9 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr.………./………… 

 
Art.1.  Părţile acordului :  
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  

 



(denumire operator economic, sediu, telefon)  şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)  Art. 2. Obiectul acordului:  
Păr ile  au  convenit  ca  în  cazul  desemnării  ofertei  ca  fiind  câştigătoare  la  procedura  de  achiziţieț
publică  organizată  de  _______________________________________________să  desfăşoare
următoarele  activitaţi  ce  se  vor
subcontracta______________________________________________________________.  
Art.3.  Valoarea  estimată a  lucrarilor  ce  se  vor  executa  de  subcontractantul
_____________________  este  de___________  lei,  reprezentand  _____%  din  valoarea  totală  a
lucrarilor ofertate.  
Art.4.  Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor)  este  de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:  
Încetarea acordului de subcontractare  
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  a)
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
b) alte cauze prevăzute de lege.  
Art. 6. Comunicări  
Orice comunicare între  părţi  este valabil  îndeplinită  dacă se va face în scris  şi  va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi  obligaţii  şi responsabilităţi  pe
care contractantul le are faţă de investitor conform 
contractului_______________________________(denumire contract)  
Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 
  
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 
 
____________________     _________________________  
(contractant)        (subcontractant)  
Note:  
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.  
În cazul în care oferta va fi declarată  câ tigătoare,  se va încheia un contract  de subcontractare înș
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  Este interzisă
subcontractarea totală a contractului. 
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