
 

FORMULAR 7A 
 

 
ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie  
 

    

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) a) participarea la procedura de achiziţie organizată de Episcopia Ortodoxa Romana a 

Maramuresului si Satmarului pentru atribuirea contractului de servicii in cadrul proiectului 

Conservarea, reamenajarea si punerea in valoare a Palatului Cultural din Sighetu 

Marmatiei cu destinatia “Centrul pastoral-cultural Sfantul Iosif Marturisit orul” ; 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare.  

 

2.2 Activitaţi ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte: 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie 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 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 beneficiar privat) 

 

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.  
 

 
  



 
 

FORMULAR 7B 
 

 
INFORMATII DESPRE MEMBRII ASOCIERII SI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
 

Nrcrt Denumire /nume 

membru asociere 

 

Datele de identificare 

ale membrilor asocierii 

(Sediul social, Nr. 

Inreg. RC, CIF, 

reprezentant legal) 

 

Specializare  Partea/părţile din 

contract ce 

urmează a fi 

executate 

     

     

     

     

     

 
 

 

 

Liderul asociatiei: 

 

______________________ 

(denumire beneficiar privat) 

 

Semnatura 

 
 
 
 
 


