
 

Model ACORD DE ASOCIERE 

 

ACORD DE ASOCIERE 

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

publică 

 

1. 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/ acord-

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

 b) derularea în comun a contractelor subsecvente 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 acordului cadru de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin 

prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

5. Încetarea acordului de asociere 



 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din 

acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi 

transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare 

vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

Liderul 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.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Operator economic                                       Înregistrat la sediul autorităţii 

contractante 

………………….                                                            Nr…………../……………… 

(denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

 Către……………………………………………………………………… 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 Ca urmare a anuntului postat pe site-ul primariei comunei 

Castelu…………………………… din ………..(ziua/luna/anul)……………………., privind 

aplicarea procedurii proprii pentru atribuirea contractului .................................... (denumirea 

contractului de achiziţie publică)……………………………….., 

noi………………(denumirea/numele operatorului economic sau asocierii, dupa caz, adresa 

telefon fax)………………………….vă transmitem alăturat, in nume ………………………( 

propriu sau in numele asocierii,  dupa caz) următoarele: 

 

1.  Coletul nesigilat continând: 

- Documentul de plata ……………….. (tipul, seria/numărul, emitentul) 

………………………………privind garanţia de participare, în cuantumul şi în forma 

stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

- Împuternicirea- si copie act de identitate imputernicit (dacă e cazul); 

 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original (1 exemplar). 

        

            Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

 

     Data completării…………….                                                      Cu stimă, 

 

 

                                    

 

                                                                                         OFERTANTUL   

                                                                                       ………………………… 

                                               (denumirea şi semnătură autorizată în original)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERATOR ECONOMIC         

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și 60  

din  Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice    

 

 

Subsemnatul(a).................................................., reprezentant al …………………………….. 

[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică], în calitate de 

ofertant/candidat/concurent/tert sustinator/subcontractant la procedura proprie:  “Servicii de 

catering în vederea furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna 

Castelu, jud. Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar 

conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022”, la data de .............. [se inserează 

data deschiderii ofertelor], organizată de ................................................ [se inserează numele 

autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile  prevazute  la 

art. 59 și 60 lit.d) si e) din Legea nr.98/2016: 

 

ART. 59  

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care 

acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de 

atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes 

financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care 

compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

 

ART. 60  

    Ofertantul individual/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul propus / Terțul 

susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie consiliului de 

administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi 

semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire, 

ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane de decizie în cadrul autorității 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, 

este exclus din procedura de atribuire. 

Persoanele din cadrul Primariei Comunei Castelu la care care se raporteaza respectarea 

prevederilor art. 60 pentru prezenta procedură, sunt următoarele:  

- Anghel Nicolae, primar; 

- Prodan Antoneta, viceprimar; 

- Mihon Corneliu, secretar general 

- Ghita Marius, consilier local 

GHITA MARIUS 

BIRSAN ADELINA 

CIOROGARU FLORICA 

CHIRU NARCISA CALIOPI 

MUȘAT MARIANA 



 

STOIAN VALENTINA 

DRUGĂ ILIE NELU 

HUIANU GICU CLAUDIU 

GEALMAMBET FARUC 

DAJIU MARIUS 

RUSU GHIȚĂ 

COSMA ION 

CHERIM GEVAT 

DINCĂ MARIAN 

 

 Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi 

aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi 

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

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Operator economic, 

 ………………….. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
OPERATOR ECONOMIC          
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

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 mentionată, să prestăm “Servicii de catering în vederea 

furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. 

Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022”, pentru suma de .................................. 

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după prestarea serviciilor, la 

care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda ofertei) 

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

serviciile, în graficul de realizare a activităţilor, conform Caiet de sarcini.  

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) respectiv 

până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 

fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 

documentaţia de atribuire. 

 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

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

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

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului/acordului cadru de achiziţie publică aceasta 

ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 

acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un acord angajant între noi. 

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

primită. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 
 

 
 



 

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA 

Nr. 

crt 

Specificatii UM Cantitate Pret/pachet 

alimentar 

lei fara 

TVA 

Valoare 

lei fara 

TVA 

 nr elevi/nr.pachete 

alimentare 

Buc    

 TVA   

 lei cu TVA   

 

 

 

 

 

Nota: 

Defalcare a costurilor (fara TVA), per pachet alimentar, pe urmatoarele categorii: 

a) Materie prima, inclusiv fruct= lei 

b) Prepararea pachetului alimentar= lei 

c) Distributie (transport) pachet alimentar= lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE 

 LA ART.164, art. 165  ȘI ART. 167 DIN LEGEA NR.98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE 

PUBLICE, ACTUALIZATĂ 

 

Subsemnatul __________________________, (în calitate de) reprezentant legal al 

ofertantului ______________, în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/terț susținător/ 

subcontractant al ofertantului/candidatului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu  mă aflu 

în situațiile prevăzute la art.164-165 și art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice, actualizată, respectiv: 

 

ART. 164 

- 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. 

 

Art. 165 

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic 

despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre 
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judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în 

conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 

(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul 

în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operador economic şi-a 

încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat. 

(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de 

excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la 

bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau 

beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii 

acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a 

amenzilor. 

 

ART. 167 

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016, respectiv, la 

elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă; 

b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să-mi pună în discuţie integritatea și nu 

există în acest sens 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 mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care să conducă la o 

distorsionare a concurenţei;  

g) nu  mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi 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 nu au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

 h) nu mă fac vinovat 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 solicitate sau sunt  în  măsură 

să prezint documentele justificative solicitate;  

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

să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 

influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea mea din 

procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru. 

 

 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nu  mă aflu în situațiile prevăzute de articolele 165, 

166, 168, 169, 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată. 

Declar de asemenea că nu am fost condamnat pentru infracțiunile sus menționate, 

vreun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau care are 

putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul subsemnatului.  



 

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

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

confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ (se precizează 

data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

Data completării...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(Semnatura autorizată) 

 

Nota: se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă 

este cazul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerinţa  privind experiența similară în aplicarea prevederilor art. 179, lit. b) din 

Legea nr. 98/2016 
 
 

Subsemnatul/a…………………….., în calitate de . . . . . . . . . . (ofertant/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător), la procedura proprie, organizată de Primăria Comunei 

Castelu în scopul atribuirii contractului având ca obiect “Servicii de catering în vederea 

furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. 

Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022” declar că pot face dovada experienţei 

similare, asa cum s-a  solicitat prin documentația de atribuire. 

 

Imi susţin declaraţia aratând: 

Nr. 

crt. 

CONTRACT 

având ca obiect prestarea de servicii de salvare sau servicii de sănătate 

DATA NUMAR BENEFICIAR VALOARE 

lei 



 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

Semnatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       DECLARATIE 

referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca 

     

 

 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................................... 

................................................................................................................/(denumirea /numele si 

sediul/adresa candidatului/ofertantului), în calitate de ofertant/ofertant 

asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura proprie pentru atribuirea contractului de 

achizitie publica având ca obiect “Servicii de catering în vederea furnizării unui pachet 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. Constanța, în cadrul 

programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 105/2022”, Cod CPV 55524000-9 (Rev. 2) Servicii de catering pentru școli, la 

data de ............................ (zi/luna/an), organizata de comuna Castelu declar pe propria 



 

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca la elaborarea ofertei am 

tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.           

                

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca ma angajez ca, pe parcursul îndeplinirii 

contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de 

munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii. 

 

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt complete si 

corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in 

scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, 

orice documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 

declaratie. 

     

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 

comuna Castelu, adresa: Str. Republicii, nr. 58,  jud Constanța cu privire la orice aspect in 

legatura cu activitatea noastra. 

    

     Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 

de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

 

Data completarii ....................... 

 

 

Numele si prenumele: [……...................................] 

Functia: [………………………................................] 

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: 

[……...................................................................…] 

Semnatura .........................................Stampila 

 

 

 

 

 
 
 

 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 

 

 

1. Părţi contractante: 

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în 

__________________________(adresa, telefon, fax), reprezentată prin _______________ având 

funcţia de ____________________ denumită în cele ce urmează contractant general 

şi 

S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel.,fax) reprezentată prin 

__________________ având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează 

subcontractant. 

 



 

Art.2.  Partea / părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt: 

_________________  

_________________ 

 

Art.3. Valoarea ________ lei , fără TVA . 

 

Art. 4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul 

general a semnat contractul cu achizitorul şi  nu va conduce sub nicio formă la modificarea 

propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de achiziţie publică dintre 

achizitor si contractantul general 

 

Art. 5. Durata de prestare a serviciilor subcontractate va fi în conformitate cu durata prevazută 

în contractul dintre contractantul general si achizitor.  

 

Art. 6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi 

responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de 

achiziţie publică…………………………..(denumire contract)  

 

 

 

Incheiat astazi, ................... 

  

   

CONTRACTANT GENERAL     SUBCONTRACTANT 

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

(semnătură autorizată)   (semnătură autorizată) 

 

Notă: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în 

funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului. 

 

 

 
     
 

       
                                                                                                  

 
 

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE 

 

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant împuternicit al 

................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume 

propriu sau in numele asocierii (daca este cazul) cu privire la procedura proprie pentru 

atribuirea contractului de achizitie publica avînd ca obiect: “Servicii de catering în vederea 

furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. 

Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022”, ca: 

 [ ] ne însusim Clauzele contractuale stabilite de autoritatea contractanta si prin prezenta ne 

obligam sa respectam toate obligatiile mentionate în continutul acestora; 



 

 

 [ ] suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale cu urmatoarele amendamente*): 

a) ......................... 

b) ......................... 

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

 

               Data completarii ........... 

 

 

Numele si prenumele: [……...................................] 

Functia: [………………………................................] 

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:  

[……...................................................................…] 

Semnatura ......................................... 

Stampila  

 
*) Autoritatea contractanta a stabilit Clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie 

sa si le insuseasca la depunerea ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertantii au dreptul sa 

propuna amendamente odata cu oferta, privind modificarea Clauzelor contractuale specifice 

pe care le-a stabilit autoritatea contractantă. Propunerile ofertantilor de modificare a clauzelor 

contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentatiei de 

atribuire, trebuie sa nu fie în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma. 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

       

ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de 

operatori economici 

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

(denumirea)                                    
 
Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Cu privire la procedura proprie 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 , 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/candidatului/ grupului de operatori economici). 

 

Data completării,        Terţ susţinător, 

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

(semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 

 

 

 

 

 Subsemnatul,…………………………………………………….. reprezentant 

împuternicit al.......................................................................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/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 înteleg 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 autoritaţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data 

de…………………………………………………...... 

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

       

 

        Operator, 

   ……………………… 

                                                                            

           

                                                   (semnatura autorizată ) 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 

contract ce urmează a fi 

subcontractante 

Acord subcontractor 

cu specimen de 

semnatură 

    

    

    

 

            

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              

Operator economic, 

            

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

            

   (semnatura autorizată) 
 



 

OPERATOR ECONOMIC                                                                         

__________________ 

 (denumirea/numele) 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul(a) ________________________________ (se înserează numele operatorului 

economic-persoana juridică), în calitate de ofertant/candidat/asociat/tert 

sustinator/subcontractant la procedura proprie avand ca obiect “Servicii de catering în vederea 

furnizării unui pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Comuna Castelu, jud. 

Constanța, în cadrul programului pilot de acordare a unui suport alimentar conform 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2022”. 

Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Comunei Castelu are statutul 

de operator de date cu caracter personal.  

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de 

subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui 

eventual contract, sunt prelucrate de Primăria Comunei Castelu, cu respectarea tuturor 

prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl 

reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică 

precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră). 

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor 

date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, 

va fi atrasă după sine respingerea ofertei. 

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, 

intervenţie şi de opoziţie privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute 

de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul 

instituţiei. 

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul   în mod liber și 

neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter 

personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului. 



 

Data completării                                                                                                                          

Operator economic, 

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

                                                                                           (semnătură autorizată) 
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