
Formular 1 

OFERTANTUL      

___________________                 nr. _________ / ____ . __ .    

(denumirea/numele) 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre _______________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Ca  urmare  a  invitatiei  dumneavoastra  privind  aplicarea  procedurii  pentru  atribuirea contractului  

________________________________________ 

(denumirea contractului de achizitie publica), noi  ____________________________  va  transmitem  

in plic inchis la sediul primariei  urmatoarele: 

 

a) Documente aferente criteriilor de calificare si selectie impuse, respectiv indeplinite; 

b) Oferta tehnica; 

c) Oferta financiara. 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

 

Data completarii __ . __ .   . 

Cu stima, 

Operator economic, 

________________ 

(semnatura autorizata) 

 



                                                                                                                                   Formular 2 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN 

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

___________________________________________________________, (denumirea/numele și 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 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 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, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa 

cum este acesta definit la art. 164, alin (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.  

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) 

____________________  

(denumirea/numele)  



 Formular 3 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN 

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

 

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_______________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa 

operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura simplificată Anexa II 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 

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din 

Legea 98/2016.  

 

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 

lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 

constată încălcarea 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 

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) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 

sau în legătură 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 a 

concurenţei;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui 

contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii 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 sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 

contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 

calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele 

justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 

obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator 

economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 

respectivul operator economic.  

 

 

 

 



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 4 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

________________________________________________________________, (denumirea/numele și 

sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura simplificată Anexa II, declar 

pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică şi 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 contractantă  cu privire la organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire  

• Valentin Vrabie - Primar 

• Păun Nicolae - Viceprimar 

• Solomon Melania - Secretar general 

• Luminiţa Ivan – Director economic 

• Nicoleta Rizea- Consilier Serviciu Buget Contabilitate 

• Cristina Pascu-Administrator Public 

• Petruta Ciocan-Consilier Birou Juridic 

• Maria Andrada Ion-Consilier Birou Juridic 

• Radu Cotiga- Consilier Serviciu Buget-Contabilitate 

• Rodica Barău – Inspector Serviciu Budget Contabilitate 

• Anca Anghelescu - Consilier Birou Achizitii Publice 

• Valentina Ladaru – Consilier Birou Achizitii Publice 

• Daniela Raftu - Sef Serviciu Relatii Publice si Presa 

• Florin Oprica – Sef Serviciu Cultura 

• Eftimi Sorina- Consilier local 

• Arslan Ozgϋn - Consilier local 

• Copilu Viorel Ciprian - Consilier local 

• Rapciuc Bogdan Gheorghe - Consilier local 

• Zisu Constantin - Consilier local 

• Omer Metin - Consilier local 

• Anton Marian Valentin - Consilier local 

• Scabatura Adrian- Denis - Consilier local 

• Florea Elena - Consilier local 

• Oanca Mircea - Consiler local 

• Menan Samir - Consilier local 

• Vladescu Luminita - Consilier local 

• Radu Sorin Elvis - Consilier local 

• Daniel Daniela - Consilier local 

• Mosescu Bogdan-Marian - Consilier local 

• Lupu Ionut - Consilier local 

• Sali Sabri - Consilier local 

• Branza Dumitru - Consilier local 

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) 
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Operator economic           

………………………….. 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR OBLIGATORII 

IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

CONFORM ART. 51 DIN LEGEA 98/2016 

 

 

                Subsemnatul  .......................................................  (numele  in  clar  al  persoanei  autorizate), 

reprezentant  imputernicit  al  ...........................................(denumire/numele  si  sediul/adresa 

ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca ma 

angajez  sa  prestez  serviciile,  pe  parcursul  indeplinirii  contractului,  in  conformitate  cu  regulile 

obligatorii in 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. 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de regulile obligatorii 

in domeniile mediului social si al relatiilor de munca, costurile aferente indeplinirii acestor obligatii 

fiind incluse in pretul contractului conform propunerii financiare. 

 

Ofertant, 

--------------------------------------- 

(numele reprezentantului legal, in clar) 

––––––––––––––––––– 

(semnatura autorizata) 

 

Data: __ . __ . . 

(nume si prenume) _______________, (semnatura si stampila), in calitate de _____________, legal  

autorizez sa semnez oferta pentru si in numele ___________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 

 

  



Formular 6 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Domnilor/Doamnelor 

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu  prevederile  si  cerintele  cuprinse  in  documentatia  mai  sus  mentionata,  sa 

prestam___________________________________(denumirea  serviciilor)  pentru  suma  de  

___________________________________, (suma  in litere  si  in cifre, precum  si moneda ofertei),  

la care  se  adauga  TVA  in  valoare  de  ___________________________________   (suma  in  litere  

si  in cifre, precum si moneda). 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa prestam serviciile in 

perioada prevazuta in documentatia de atribuire. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pâna la data de ___________________________, si 

(durata in litere si cifre)            (ziua/luna/anul) 

ea  va  ramâne  obligatorie  pentru  noi  si  poate  fi  acceptata  oricând  inainte  de  expirarea  perioadei  

de valabilitate. 

4. Pâna  la  incheierea  si semnarea contractului de achizitie publica  aceasta  oferta,  impreuna  cu 

comunicarea  transmisa  de  dumneavoastra,  prin  care  oferta  noastra  este  stabilita  câstigatoare,  

vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Precizam ca: 

_  

|_| 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 câstigatoare, 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 pe care 

o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

(semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

(denumire/nume operator economic) 



  

Formular 7 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA 

1. Subsemnatul,                reprezentant, împuternicit al ................................... cu sediul 

in.............................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in 

acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării 

datelor din prezenta declaraţie. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante MUNICIPIUL 

MEDGIDIA, Adresa poştala: STR. DECEBAL, NR. 35, MEDGIDIA, JUD. CONSTANTA, 

Localitatea: Medgidia, Cod postal: 905600, România, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in 

legătura cu activitatea noastră. 

4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data de .................................... 

 

 

 

 

 

OFERTANT 
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Subsemnatul, ................................................., reprezentant imputernicit 

al......................................................, prin lider ................................................, cu sediul in 

..................................................., 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 privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

Nr. crt. Denumire /nume 

subcontractant 

Datele de recunoaştere ale 

subcontractanţilor 

Specializare Partea/părţile din 

contract ce urmează a 

fi subcontractate 

1     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA 

ACESTORA 
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Ofertant 

(denumirea) 

ANGAJAMENT 

privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori 

economici 

 

Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 

având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, 

în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea 

ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru 

îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei 

prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 

contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 

excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... 

(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau 

profesionale de ................................................ ..................................................................necesară 

pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 

oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 

economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire 

operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională 

conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 

beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi 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 ................. (denumire ofertant/grupul 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 tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 

obligaţiilor prevăzute în angajament. 

 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii 

98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a 

anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată 

.............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori 

economici). 

 

 

Data completării,       Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular 10 

 

ACORD DE ASOCIERE 

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

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 

 

Părţile acordului : 

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

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (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).  

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: 

-expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

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

cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  

 

 

 

 

 

 


