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Formular 1
Operator Economic
..........................
(denumirea)

Declarație privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59, 60 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a) ...........................................................................………… (denumirea, numele
operatorului economic), in calitate de ofertant /ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la
procedura simplificata având ca obiect “Achizitia de servicii de elaborare a documentațiilor
necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie”, organizată de Asociatia „Inapoi la
Munca”, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere (conform anexei) al Asociatiei „Inapoi la Munca”;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este 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 al Asociatiei „Inapoi la Munca”;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de
natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul
procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 Asociatiei
„Inapoi la Munca”;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 Asociatiei „Inapoi la Munca”.
Subsemnatul/a ...........................................................................………… declar că voi informa
imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct
pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care
vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
De asemenea, 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.

PARTICIPAREA LA SERVICIILE FURNIZATE ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ESTE GRATUITĂ!
Asociația “Inapoi la Munca” - Operator date cu caracter personal nr. 14457
Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale!

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA
MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociatiei „Inapoi la Munca”,
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL INSTITUTIEI
Nr.
crt.

Numele si Prenumele

1.
2.
3.

Piciorus Ion
Catrina Tatiana-Nicoleta
Piciorus Ioan-Andrei

Functia
Presedinte
Secretar
Membru

Data completării ____________________
(numele şi prenume)____________________________________________, (semnătura şi ştampilă),
în calitate de ____________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)
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Formular 2
Operator Economic
..........................
(denumirea)

Declarație privind neincadrarea in situatiile de excludere mentionate la art.
164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016
Subsemnatul(a) ...........................................................................………… (denumirea, numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la
procedura simplificata având ca obiect “Achizitie de servicii de elaborare a documentațiilor
necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie”, organizată de Asociatia „Inapoi la
Munca”, 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 instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute 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. 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) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
g) 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;
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
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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.
Totodata, declaram ca nu ne incadram in situatiile de excludere definite de art. 165 – 167
din Legea 98/2016, respectiv:
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 situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din 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 conținutul informațiilor 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
obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații 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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de expirare a perioadei de valabilitate a
ofertei.
Data completării ____________________
(numele şi prenume)____________________________________________, (semnătura şi ştampilă),
în calitate de ____________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)
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Formular 3
Operator Economic
..........................
(denumirea)

Declarație privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi cu privire la
relaţiile de muncă
Subsemnatul(a) ...........................................................................………… (denumirea, numele
operatorului economic), in calitate de ofertant /ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la
procedura simplificata având ca obiect “Achizitie de servicii de elaborare a documentațiilor
necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie”, organizată de Asociatia „Inapoi la
Munca”, declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile solicitate pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de mediu,
social şi cu privire la relaţiile de muncă în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de
obligațiile referitoare la condițiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă, și am inclus în
ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligații.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din
Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,
potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.»
Data completării ____________________
(numele şi prenume)____________________________________________, (semnătura şi ştampilă),
în calitate de ____________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)
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Formular 4
Operator Economic
..........................
(denumirea)

Formular propunere tehnica
Ofertantii trebuie sa prezinta in cadrul propunerii tehnice cel putin urmatoarele informatii:
1. Prezentarea contextului in care se realizeaza prestarea serviciilor:
În cadrul acestei secțiuni, se vor prezenta cel puțin următoarele:
 Contextul contractului așa cum este înțeles de ofertant din care să rezulte că atât
informațiile generale relevante cât și situația actuală a sectorului de activitate a
autorității contractante sunt cunoscute și înțelese de acesta – proiectul in cadrul caruia se
deruleaza contractul, locatie de implementare si servicii prestate;
 Obiectivele și rezultatele așteptate ale contractului (așa cum sunt acestea înțelese de
către ofertant) din care să rezulte aspectele considerate ca fiind esențiale pentru
realizarea obiectului contractului – servicii de elaborare a documentațiilor necesare
obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie prestate, perioada de prestare a
serviciilor, cerinte/etape de realizare;
 Descrierea potențialelor riscuri care pot afecta buna desfășurare a contractului, împreună
cu măsurile de reducere/eliminare a acestora în raport cu obiectivele și rezultatele
presupuse de realizarea contractului, așa cum sunt acestea înțelese și descrise de către
ofertant – probleme in prestarea serviciilor, intarzieri, probleme legate de obtinerea
avizelor / autorizatiilor de construire, etc., precum si modul propus de remediere.
Model tabel identificare riscuri si masuri de remediere:
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.

Risc identificat (adaugati si alte riscuri
considerate identificate ca fiind probabile)

Modalitate de
atenuare/Limitare
impact/Remediere

Riscuri privind resursele umane (personal
insuficient pentru prestarea serviciilor)
Riscuri privind incadrarea in termenele de
prestare a serviciilor (intarzieri in prestarea
serviciilor, din cauze proprii prestatorului sau din
cauze externe)
Riscuri
privind
remedierea
eventualelor
deficiente/neconformitati
Alte riscuri identificate de ofertant
Alte riscuri identificate de ofertant
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2. Reperele privind managementul, logistica și planificarea aplicată pentru realizarea
contractului
În această secțiune, pe baza informațiilor menționate în caietul de sarcini din documentația
de atribuire, dar și a cunoștințelor și expertizei proprii, ofertantul va trebui să facă o prezentare
privind metodele organizaționale generale și specifice ce vor fi aplicate pentru realizarea eficientă a
contractului, vizând cel puțin următoarele aspecte:
 Modul în care intenționează să procedeze la planificarea și realizarea activităților
contractului;
 Prezentarea contractelor similare/activitatea de prestare servicii de elaborare a
documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie - derulate
anterior, din care să reiasă capacitatea tehnică şi profesională conform cerinţelor din
documentatia de atribuire;
 Prezentarea modul de organizare a fluxului de lucru pentru serviciile propuse, care să
probeze capacitatea ofertantului de a presta servicii de elaborare a documentațiilor
necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie;
 Resursele materiale puse la dispozitie pentru realizarea contractului (resurse tehnice și
logistice – echipamente IT, software aferent, etc.). Ofertantul va detalia modul de
alocare a resurselor prin raportare la fiecare activitate ce urmează a fi realizată în cadrul
contractului, având în vedere inclusiv cantitățile de servicii de elaborare a
documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie ce urmeaza a
fi prestate.
 Resursele umane puse la dispozitie pentru derularea contractului, conform modelului de
tabel prezentat mai jos:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Functie

Nr. persoane

Sarcini

3. Metodologia de îndeplinire a contractului si planul de lucru aferent:
Ofertantul va surprinde realizarea fiecărei activități aferente contractului, urmând ca planul
de lucru să fie întocmit pe categorii de activități (pregătire, prestare, verificare), în succesiunea logică
de realizare a acestora, cu indicarea duratelor de realizare.
După caz, se va prezenta și planul de lucru cu asociații/subcontractanții în raport cu
eventualele activități care urmează să fie derulate de către fiecare asociat/subcontractant în parte.
Se va preciza modul de urmărire, raportare și control a progreselor înregistrate, cu realizările
aferente, dar și modul în care se propune rezolvarea eventualelor neconformități.
4. Descrierea serviciilor furnizate:
Se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:
 Detalierea conținutului serviciilor de elaborare a documentațiilor necesare obținerii
avizelor şi autorizațiilor de constructie;
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Descrierea recepției serviciilor și modul în care ofertantul își asumă remedierea
deficientelor/neconformitatilor ce pot aparea pe parcursul prestarii serviciilor – termen
de remediere a deficientelor/neconformitatilor, precum și resursele implicate de
aceasta.

5. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta servicii ulterior emiterii ordinului de
începere a prestațiilor fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au
fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele
prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din H.G. nr. 395/2016 și
următoarele. Se va prezenta angajamentul sub formă de document semnat autentic.
6. Declarația pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că la elaborarea ofertei,
ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind sănătatea și securitatea
muncii, obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și
acordurile internaționale în aceste domenii și, că va respecta aceste condiții pe parcursul îndeplinirii
contractului. Se va prezenta declarația solicitată.
7. Alte aspecte care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu criteriile de
calificare aferente propunerii tehnice.
Data completării ____________________
(numele şi prenume)____________________________________________, (semnătura şi ştampilă),
în calitate de ____________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)
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Formular 5
Operator Economic
..........................
(denumirea)

Formular de oferta
Pentru atribuirea contractului avand ca obiect: achiziţia serviciilor de elaborare a
documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie, respectiv stabilirea
lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate pentru fiecare imobil in parte, elaborarea si depunerea tuturor
documentele necesare in vederea obtinerii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de
constructie necesare pentru lucrarile de imbunatatire a conditiilor de locuit ce se vor derula pentru
cele 20 de imobile ce vor face obiectul activitatii aferente din cadrul proiectului „Măsuri Integrate de
Reducere a numărului de persoane aflate în Risc de Sărăcie şi Excluziune Socială pentru comunitatea
marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S)”, Cod Proiect - POCU/400/4/2/125895.
Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai
ofertantului _______________________________________________________ (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația
publicata la anuntul de participare nr. ______________________, să prestăm serviciile de elaborare
a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie aşa cum sunt acestea
mentionate in caietul de sarcini, pentru suma de ___________________ lei (suma în cifre și în litere),
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată in valoare de ____________________ lei;
1.

Ne angajăm ca, în cazul in care oferta noastră este stabilită câstigătoare, sa asigurăm
prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi
autorizațiilor de constructie solicitate pe toată durata contractului, pentru o perioadă
cuprinsa intre data semnarii contractului si data de 12 mai 2022, in conformitate cu
prevederile sectiunii 11 din caietul de sarcini, intitulată „Durata contractului/perioada
de prestare a serviciilor de elaborare a documentațiilor necesare obținerii avizelor şi
autorizațiilor de constructie”.

2.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile,
(durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3.

Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

4.

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
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documentatia de atribuire, in cuantum de 2% din valoarea totala de achizitie a lotului,
fara TVA.
5.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati orice oferta pe care o puteti primi.

Data completării ____________________
(numele şi prenume)____________________________________________, (semnătura şi ştampilă),
în calitate de ____________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)

PARTICIPAREA LA SERVICIILE FURNIZATE ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ESTE GRATUITĂ!
Asociația “Inapoi la Munca” - Operator date cu caracter personal nr. 14457
Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale!

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA
MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Formular 6
Operator Economic
..........................
(denumirea)

MODEL ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului
Prezentul acord de asociere are ca temei legal dispozițiile art. 53 - 54 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice.
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 acorduluicadru/contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
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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/acordului-cadru 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 acordului-cadru/contractului/contractelor.
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Operator Economic
________________
(denumirea/numele)

Formularul nr.7

MODEL DE ÎMPUTERNICIRE
PENTRU SEMNATARUL OFERTEI
Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate ……………(tipul
actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric
personal ……………………………, în calitate de …………………(funcţia), reprezentant legal al
…………………….(denumirea / numele ofertantului), conform …………………(se menţionează documentul
legal prin care a fost numit reprezentant legal), împuternicesc persoana de mai jos să semneze
documentele ofertei la procedura de atribuire a Contractului de achiziție servicii de elaborare a
documentațiilor necesare obținerii avizelor şi autorizațiilor de constructie, în cadrul proiectului cu
titlul „Măsuri Integrate de Reducere a numărului de persoane aflate în Risc de Sărăcie şi Excluziune
Socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S)”, organizata de „Asociaţia
Înapoi la Muncă” in calitate de autoritate/entitate contractantă.
1) Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria
……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric personal
……………………………; Specimen semnătură ..........................
2) …………………
(se înscriu toate persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei)
Data completării ......................
Ofertant / Lider asociere,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate semnătura și ștampila)
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate.
Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de
atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri asociere, asociaţi, aflați în situația de imputernicire
pentru semnarea documentelor oferte aferente procedurii de atribuire.
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