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Orientativ 
Formular 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 
........................., 
înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub 
nr................................................, 
cod unic de înregistrare...................................., cont 
....................................................................deschis la 
............................................................... reprezentata de 
............................................................................. 
având functia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE 
 
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 
 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea …………………………….…….. conform 
documentatiei de atribuire puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. 
 
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, 
respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. 
 
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE 
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie 
.............................................................................................. . Contractul de achizitie cu achizitorul va fi 
semnat de catre liderul de asociere ………………………………………………………………………, desemnat ca fiind 
reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile  pentru şi în numele oricaruia şi tuturor 
membrilor asocierii. 
Art. 5. Asociatii vor fi solidar şi individual responsabili pentru executia contractului în conformitate cu  
termenii acestuia. 
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Art. 6. Executia întregului contract, inclusiv  plată, va fi facuta exclusiv cu asociatul desemnat ca lider. 
Art. 7. Liderul este responsabil pentru modul de executare a contractului şi pentru relatia cu 
autoritatea contractanta. 
Art. 8. în caz de adjudecare, asociatii au convenit ca ............................................................. sa 
presteze/execute ................ %, iar ....................................................................... sa execute .............. % 
din   valoarea contractului. 
Art. 9. Pentru serviciile/Serviciile prestate/executate ........................................................ (asociatul) va 
emite facturi catre ................................................................................ (liderul de asociere). 
Art. 10. 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 şi prin 
obtinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi a Beneficiarului 
Art. 11. Asociatii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii 
contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau / şi logistica ori de câte ori 
situatia o cere. 
Art. 12. Orice probleme vor aparea pe parcursul derularii contractului, se vor rezolva prin discutii şi 
daca va fi necesar se vor concretiza prin încheierea unui act aditional la contract. 
Art. 13. Prezentul acord se completeaza în ceea ce priveste termenele şi conditiile de 
prestare/executie a serviciilor/lucrarilor, cu  prevederile contractului ce se va încheia între 
.................................. (liderul de asociere) şi achizitor. 
Art. 14. Eventualele litigii aparute ca urmare a derularii prezentului acord se vor rezolva pe cale 
amiabila. Daca acest lucru nu este posibil se va apela la instantele judecatoresti competente  
 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astazi ..................................... în ........... exemplare. 
 
 
 
 
LIDER ASOCIAT       ASOCIAT 1   
       (reprezentantii legali ai membrilor asocierii)
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii,  partile putând adăuga  şi alte 
clauze. 
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)  
Formularul nr.11 
 

OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre .................................................................................................... 

    (denumirea autoritaţii contractante şi adresa completa) 
 
Domnilor, 
   1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_________________________,  
                                                                                                                        (denumirea/numele ofertantului) 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 
menţionata, sa executăm ____________ pentru suma de ________lei (denumirea)                                                                     
(suma în litere şi în cifre)     fara T.V.A.. 
In conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, pentru 
valoarea aferenta procentului diverse si neprevazute ofertam suma de _____________ lei exclusiv 
T.V.A. (suma în litere şi în cifre)      
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa executăm serviciile  
la cea mai buna calitate pentru cele _________________________ zile/luni calendaristice.                   
      ( perioada în litere şi în cifre) 

 
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______________ zile,  
             (durata în litere şi în cifre) 
respectiv pâna la data de ____________________ şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate 

fi acceptata 
                                                    (ziua/luna/anul) 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
     5. Precizam ca: 

⃞depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta 
separat, marcat în mod clar "alternativa"; 

⃞    nu depunem oferta alternativa. 
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare) 

   6. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe 
care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta 

pentru 
                            (semnatura) 
şi în numele ___________________________________ 
                                                 (denumirea/numele operator economic) 
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Formularul nr.14 
 

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
     Fax: 
     E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________ 
       (numarul, data şi locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________ 
       (În conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________ 
                                                                          telefon/fax,certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
9. Declaram cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: 
______________________________________________________________________________ 
                      Cifra de afaceri anuala                 Cifra de afaceri anuala 
                   Anul                în domeniul de activitate              în domeniul de activitate 

aferent obiectului contractului      aferent obiectului contractului   
 

            la 31 decembrie                              la 31 decembrie 
                                                                    (mii lei)                                     (echivalent euro) 
_______________________________________________________________________________
___________ 
 1. 
_______________________________________________________________________________
________ 
 2. 
_______________________________________________________________________________
________ 
 3. 
_______________________________________________________________________________
________ 
 Media 
anuala:_________________________________________________________________________
___________ 

Nota 1:  Sumele din coloana „media anuala” trebuie să fie media aritmetică  a sumelor din 

cele trei coloane. T abelul trebuie sa contina datele financiare în baza bilanturilor contabile si 

a rapoartelor financiare anuale. Cifrele din toate coloanele tabelului trebuie să aibă aceeaşi  

bază pentru a permite să fie făcută o comparatie directă  de la an la an (sau, dacă  baza se 

schimbă, trebuie prezentată  o explicatie a acestei schimbări  sub forma unei note de subsol 

la tabel). Orice clarificare sau  explicatie  considerată  ca necesară trebuie furnizată. 

Nota 2:   Aceast formular, in cazul asocierii se va prezenta de catre fiecare membru in parte 

semnat de reprezentantul sau imputernicit. 

Data completarii         Operator economic 
                 _______________ 

(semnatura 
reprezentant legal 
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Formularul nr.15 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT 
CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................ (denumirea/numele 

şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
.................................................... ................................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

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

 (semnătură autorizată) 

Serviciile ce se 
intentioneaza a fi 
subcontractate 

Numele şi detaliile 
subcontractanţilor 

Valoarea 
subcontractului ca 
procent al costului 
total al proiectului 

Acord subcontractor 
cu specimen 
semnătură 

    

    

    

    

    

    

    

De ataşat înţelegerile preliminare de subcontractare. 
 

 

Data completării 

OFERTANT, 

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

Semnătura autorizată _____________________________ 

L.S.. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



  Formulare 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Formularul nr.16 

 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND 
PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA SERVICIILOR 

 
 
 

Subsemnatul _________________________, Reprezentant legal al 

______________________ (denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că 

pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal: 

 
 

Nr.crt. Funcţia Numele şi prenumele 
Studii de specialitate 

Vechimea în 
specialitate 

(ani) 

1    

2    

3    

 
 
Data completării, ___________________ 
 
        OperatorEconomic, 

Reprezentant legal sau autorizat 
           
      ________________________  

Semnătură autorizată şi stampilă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  Formulare 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Formularul nr.17 
 

Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE şi SANATATE în MUNCA 

 
 
 

Subsemnatul, …………………reprezentant legal 
al.................................................................................................. 
                (denumire/numele şi sediul/adresa 
ofertantului) 
declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de prestare /executie a serviciilor / lucrarilor, 
conform graficului fizic şi valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice prezentat în ofera financiara, 
voi respecta legislatia de securitate şi sanatate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în 
prestarea /executia serviciilor /lucrarilor. 
Prezenta declaratie este valabila pana la data de finalizare a serviciilor/lucrarilor. 
 

 
Data completării 

OFERTANT, 

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

Semnătura autorizată _____________________________ 

L.S.. 
 

 
 
 
 
 
 
 


