
FORMULARUL nr.l

Operator Economic

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea nr. 98/2016

DECLARATIE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.. ....................... (denumirea
operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al
candidatului/ofe rtantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de
achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia
prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv in ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizat e sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privindfalsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele şi prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Ţara de reşedinţ ă

Adresa

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

Telefon / Fax

Data

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de
stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejur ărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»
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---.~ -~-------------

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul
ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte,
semnata de reprezentantul sau legal.
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FORMULARUL nr.2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167

din Legea 98/2016

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

..................................., la data de , organizată de Directia
Probaţiune, declar pe proprie răspundere că:

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

Subsemnatul(a) .
economic persoana juridică] , în calitate

[se
de

inserează

ofertant
pentru

numele operatorului
la procedura de

achiziţia de
cod CPV
Naţională de

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţii lor la
bugetul general consolidat aşa cum aceste obligaţii 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 situaţiiprevăzute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
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;
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 anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
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 vinovaţi de declaraţii false în conţinutulinformaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie;

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţineminformaţiiconfidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire şi nu am furnizat din neglijenţăinformaţii eronate care pot avea o influenţă

semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire.
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 declaraţii\or

orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operatoreconomic,
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Subsemnatul

FORMULARUL nr.3
Operator Economic

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

reprezentant împuternicit al
(denumirea si datele de identificare ale operatorului------ - ---------- -

economic)

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile

aplicate faptei de fals în acte publice , că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr.

98/2016 privind achiziţiilepublice.

b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea sau care se află în reIa/ii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante: (vezi Persoanele cu funcţii de decizie implicate in organizarea, derularea şi

finalizarea procedurii de atribuire - Fisa de date Cap./II.2.1.a), subpunctul 4. Situatia personala a

candidatului sau ofertantului)

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de
e li be ra t de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau ech iv a len t în cazul persoanelor

juridice străine) {SAU] Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul
societăţilor pe acţiuni, din care să rezulte că nu avem acţionari persoane care sunt soţ/soţie, rudă

sau afin până la gradul al patrulea sau care se află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate
În fişa de date a achiziţie! Cap.III.2.1.a), subpunctul 4. Situatia personala a candidatului sau
ofertantului.

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.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele şi prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Ţara de reşedinţă

Adresa

Adresa de corespondenţă (dacă este diferit ă)

........................" .
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Telefon / Fax

Data

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii» din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de
stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejur ărilor, declaraţia jăcuta serveşte pentru producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»
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FORMULARUL nrA

Operator Economic

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub

sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar 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 docum entelor care insotesc oferta, orice 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 ..
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura

cu activitatea noastra.

Informatiile furnizate cu privire la identitatea clientilor/beneficiarilor si valorile

contractelor, sunt strict confidentiale, ele fiind destinate exclusiv evaluarii de catre autoritatea

contractanta a experientei simmilare a operatorului economic, in raport cu principalele prestari de
servicii realizate in ultimii 3 ani. Autoritatea contractanta nu este indreptatita sa le divulge catre

nicio persoana, indiferent de scop si nici nu poate folosi aceste informatii in alte scopuri, sub

sancţiunea prevăzută de legislaţia în vigoare.

Nr. Obiect Codul Denumirea/num Calitatea Pretul Procent Perioada

crt. contract CPV e beneficiar prestatorului* indeplin derulare

) contractului it de contract/
/client sau prestato

acordului- acord-
Adresa cadru

r (%)
cadru " )

(fara TVA)

1

2

3 .
4
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aii ----+----11-
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele şi prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Ţara de reşedinţă

Adresa

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

Telefon / Fax

Data

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, jăcuta unui organ sau instituţii de

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia jăcuta serveşte pentru producerea acelei

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda»

*)Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate ji de:

contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de jinalizare a prestarii.
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FORMULARUL nr.5

(denumire emitent garantie)

MODEL DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

(Instrument de garantare/scrisoare emis(ă) de o societate bancară sau de o

societate de asigurări)

Către (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) _

Cu privire la contractul de achiziţie publică (denumirea
contractului) -'

încheiat între în calitate de contractant, şi în
calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa

sumei de reprezentând % din valoarea contractului respectiv, orice sumă

cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce
revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus
menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară

din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _

În cazul în care parţi le contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se
va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca/Societate de asigurari în ziua

(semnătura autorizat ă)

luna anul
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FORMULARUL nr.6

Operator Economic

DECLARAŢIE

privind Încadrarea În categoria Întreprinderilor mici şi mijlocii

1. Date de indentificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele şifuncţia

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

O Întreprindere autonomă

O Întreprindere parteneră

O Întreprindere legată

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii}

I Datele sunt calculate in conformitate cu alt . 6 din OG nr. 2712006
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Exercitiulfinanciar de referinţa'

Numărul mediu anual de Cifra de afaceri anuală netă Active totale
salariati

(mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul

financiar anterior, datele financiare au
înregistrat modificări care determină

încadrarea întreprinderii într-o altă categorie
(micro-întreprindere, întreprindere mică,

mijlocie sau mare).

D Nu

D Da (în acest caz se va completa şi se va
ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul

financiar anterior)

Subsemnatul .:» declar pe proprie răspundere că datele din această declaraţie

sunt conforme cu realitatea.

(numele şifuncţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Data completării .

Ofertant,

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampilă)
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FORMULARUL nr.7

Operator Economic

(denumirea)

DECLARATIE PRIVIND SANATATE SI SECURITATEA IN MUNCA

Subsemnatul..... ...................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al
... ... ... ... ... ... ... ... ..... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma
anagajez sa prestez servicii de pe parcursul indeplinirii contractului, in
conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care
sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru
indeplinirea acestor obligatii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele şi prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Ţara de reşedinţă

Adresa

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
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Telefon / Fax

Data

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii» din Codul

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, jăcuta unui organ sau instituţii de

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejur ărilor, declaraţiajăcuta serveşte pentru producerea acelei

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
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FORMULARUL nr.8

Operator Economic

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

J. Examin ând documenta/ia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

(denumirea/num ele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În

documenta/ia mai sus mentionată, să prestăm (denumirea serviciului) pentru suma de

.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia

serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma in litere şi în

cifre, precum şi moneda ofertei)

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

anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa laformular)

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 inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am în/efes şi consimţ im că, în cazul În care oferta noastră este stab ilită ca fiind câştigătoare, să

constituim garanţia de bună execuţie În conformitate cu prevederile din documenta/ia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

U depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar" alternativă"/"altă ofertă".

U nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind

câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

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

Data / /

(nume, prenume şi semnătură),

În calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Operator Economic

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru servicii-Anexă la formularul oferta

Formularul nr.9

Nr. Activitatea Cantitatea Preţul Preţ ul Taxa pe

Nr.totalore valoarea
crt (gama/faza) servicii de unitar Tarif Total (fără

adăugată

pază aferente orar servicii TVA)

perioadei pază (lei/oră)

incheierii fara TVA

contractului

Lei Lei Lei

(col2x col 3)

O 1 2 3 4 5

1

2

....

TOTAL

TOTAL Lei: ........ % asociaţi lei:

........ % subcontractanţi lei:

(semnătura autorizată)
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FORMULARUL nr.lO

Operator Economic

IMPUTERNICIRE

Subscrisa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... (nume/denumire), cu sediul în
..... . ... ... ... ... ... ... ... ... .... .(adresa operatorului economic) , înmatriculata la Registrul Comerţului sub

nr. , CIF , atribut jiscal .reprezentată prin , în calitate de

Imputernicim prin prezenta pe DI/Dna , domiciliat în

... ... ... ... ... ..... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ..., identificat cu B.I/CI seria nr. CNP

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...., eliberat de , la data de , având funcţia de

.., , să ne reprezinte la procedura de atribuire

.. ..... .....................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de în scopul

atribuirii acordului-cadru.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la

prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate docum entele rezultate pe

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul

desfăşurăriiprocedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împutem icitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea

subscrisei cu privire la toate actele şifaptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţieipenale privindfalsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie

a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publica.

Data completarii .

Ofertant,

reprezentată legal prin _

(nume si prenume, semnatura autorizata si stamp ila)
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(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)

Notă: Împuternicirea vafi însoţitade o copie după actul de identitate al persoanei împutemicite
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FORMULARUL nr.l1

Informaţiidespre asociere

Subsemnatul(a) (nume/prenume)
........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al
............ .... .... .... ........... ... .. ...... .. .. ............ .... .... .... ...... .... ..... ..... .......... ............. ........ ... ... ......... ... ...... .

(denumirea / numele ofertantului)

în calitate de ofertant la procedura de pentru atribuirea acordului
cadru/contractului de achiziţie publică declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.

1 Denumirea liderului ,

2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul
Adresa sediului .

Telefon Fax E-mail .

3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a) ..
b) .
c) .
Etc : .

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele şi prenumele semnatarului

Capacitate de semnătură

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Ţara de reşedinţă

Adresa

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

Telefon / Fax

Data
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Acord de asociere (Model)
Nr din .

CAPITOLUL 1 -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se incheie intre:

S.C , cu sediul in ,str. .. .
nr , telefon fax .inmatriculata la Registrul Comerţului din
......................................... sub nr ,cod unic de inregistrare , cont
............................................deschis la............................................................... reprezentata de
......................................................având funcţia de in calitate de asociat -
LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C , cu sediul in ,str. .. .
Nr , telefon fax .înmatriculata la Registrul Comerţului

din sub nr ,cod unic de inregistrare ,
cont deschis la............................................ reprezentata de
.................................................................având funcţia de in calitate de
ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord il constituie asocierea in vederea conform

Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către .

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne in vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acordului

cadru, respectivpână la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV -ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere safie ..

.. Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de

asociere , desemnat ca

fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi in numele oricăruia şi tuturor

membrilor asocierii.

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveşte toate

obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau in legătura cu Contractul.

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de part icipare in cadrul asocierii vor fi

următoarele:

..... ........ .............. ........ .......... ............ ...... ........ ............ ............. % (in litere),

..... .................................. ...... .......................... ................ ........ . % (in litere)
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Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării

contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori

situaţia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi indreptăţitasa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa

greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea

consimţământuluiscris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a

serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între (liderul de

asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi în exemplare.

LIDER ASOCIAT

semnătura

ASOCIAT 1

semnătura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte
clauze.
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