
 
 
 
 
 
 

FORMULARE  
 

(Inaintare a ofertei, Documente de calificare, Propunere tehnica si Propunere financiara) 
Formulare inaintare oferta si garantie de participare 

 
1. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Formular nr.  1; 
2. Imputernicire pentru persoana/persoanele autorizate sa semneze documentele ofertei si sa angajeze 
ofertantul in procedura de achizitie publica, Formular nr.  2; 
3. Declaratie privind oferta depusa, Formular nr. 3 ; 
 
II. Formulare documente de calificare 
4. Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 58-63 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice (evitarea conflictului de interese), Formular nr.  4; 
5. Acordul de asociere, Formular nr. 5 cu anexa la acesta; 
6. Acordul de subcontractare, Formular nr. 6 ; 
 
III. Formulare propunere tehnica 
7. Declarație privind insusirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, Formular nr. 7 
8. Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii  în domeniile mediului, social si al relatiilor 
de muncă, Formular nr. 8; 
 
IV. Formulare propunere financiara 
9.   Formular de ofera, Formular nr. 9;  
10. Detaliere costuri pentru servicii de catering, Formular nr. 10 
11. Defalcarea poncerii categoriilor de cheltuieli per portie, Formular nr. 11.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 1: Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 
 

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
 
                  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, Comuna Sâg 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 Comuna Sâg, 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 ___________    

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 
       _________________ (semnatura si stampila)  

     Reprezentant legal Ofertant asociat n/Subcontractant 
    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formular nr. 2: Imputernicire 
 

 Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 
…………………………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 



………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin 
….............................………………………………, în calitate ...………………………....……… : 
1.  Împuternicim prin prezenta pe ……………............………………, domiciliat în 
……………...................………………… …………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria 
……, nr. ……………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de 
………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de 
atribuire, organizată de COMUNA Glodeni,  în scopul atribuirii contractului de achizitie publica având 
ca obiect : .................. codul CPV: 55524000-9-Servicii de catering pentru şcoli (Rev.2), servicii 
incluse in Anexa 2 la Legea 98/2016. 

 
Imputernicitul să ne reprezinte la procedura de atribuire va avea următoarele drepturi şi 
obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele ofertei care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
 Prin prezenta, împuternicitul/împuterniciții nostru/noștrii este/sunt pe deplin 
autorizat/autorizati să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg 
din participarea la procedură. 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul/actele de identitate al persoanei/persoaneor 
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).  
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului   _____ 
Data               _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular nr. 3: DECLARAŢIE PRIVIND OFERTA DEPUSA 
 
1. Subsemnatul _______________, reprezentant împuternicit al ________________ (denumirea 
operatorului economic/liderului de asociare), declar pe propria răspundere că, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică,  având ca obiect: ..................., organizată de COMUNA 
GLODENI, la data de ________ (zi/lună/an), particip şi depun ofertă elaborata in conformitate cu 
prevederile din documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari postate, atasate anuntului de 
participare; 



   
2. Subsemnatul declar că în confomitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din HG 395/2016: 
 
    |_|  informatiile cuprinse in propunerea tehnica sunt confidentiale/ clasificate/protejate de un 
drept de proprietate intelectuala:sunt urmatoarele: 
................................................; 
................................................ 
    |_| informatiile cuprinse in propunerea financiara considerate a fi confidentiale/clasificate/ 
protejate de un drept de proprietate intelectuala, sunt urmatoarele: 
................................................; 
................................................ 
   (Se bifează opţiunea corespunzătoare si se completeaza, daca este cazul) 
 
Motivul/motivele pentru care informaţiile din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară 
sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, sunt 
următoarele: 
................................................................................................................................
................. 
................................................................................................................................
................... 
 
 
Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 
Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor 
prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi 
restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate, sau protejate de 
un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 
 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului   _____ 
Data               _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular nr. 4: Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 58-63 al Legii nr. 98/2016 
privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) 

 
Subsemnatul ____________, reprezentant imputernicit al ____________________________ 

(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic/ ofertant/ asociat/ subcontractant/ 
tert sustinator) la procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
având ca obiect: ......................., organizată de UAT COMUNA GLODENI,   

cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 si componența listei cu persoanele ce dețin 
funcții de decizie in cadrul autorității contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea 
procedurii de atribuire, precizata in fisa de date, 



declar pe propria raspundere,  sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice. 

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de 
Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice 
straine) sau extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe 
actiuni, din care sa rezulte ca nu avem actionari/asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin 
pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoanele nominalizate mai 
sus. 

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, 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 privind falsul in declaratii. 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului   _____ 
Data               _____ 
Nota : 
Acest formular se va prezenta de către ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular nr. 5: ACORD DE ASOCIERE 

ACORD DE ASOCIERE 
nr………./………… 

 
Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Societatea Comercială …………………………………………….. cu sediul social în …………………………………………….. 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ……………., cod unic de inregistrare …………………….,  având 
contul ………………………………………….,   deschis la …………………….. sau  contul …………………………………… , 
deschis la ………………., reprezentată legal prin …………………………………….- in calitate de LIDER DE 
ASOCIATIE,  



si  
Societatea Comercială…………………………………………….………….. cu sediul social în 
…………………………………………………….  înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ……………., cod unic de 
inregistrare …………………….,  având contul ………………………………………….,   deschis la …………………….. sau  
contul …………………………………… , deschis la ………………., reprezentată legal prin …………………………………….- 
in calitate de ASOCIAT.   
 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 2.1. Partile se asociaza in vederea depunerii ofertei comune pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect: ..............., in cadrul procedurii de atribuire initiata de catre 
COMUNA GLODENI, confrorm antului de participare nr. ................din data de 
................................, precum si in derularea contractului de servicii in situatia in care asociatiea 
este desemnata castigatoare. 
 2.2. Partile inteleg si sunt de acord ca fiecare isi asuma obligatia pentru oferta comuna si 
raspunde solidar pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica  asa cum prevede 
Legea 98/2016 privind achizitiile publice.  
  2.3. Asociatii desemneaza drept lider de asociatie pe SC............................................ in 
vederea reprezentarii asociatiei in raporturile cu autoritatea contractanta, COMUNA SÂG, cu privire la 
toate aspectele, atat pe perioada derularii procedurii de atribuire, cat si in situatia atribuirii 
contractului de servicii asociatiei, pe toata perioada de derulare a acestuia, asa cum este solicitat prin 
documentatia de atribuire si contractul de servicii.   
       2.4. Toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual pentru realizarea 
contractului de servicii, iar partenerul conducator, liderul de asociatie,  este autorizat semneze si sa 
stampileze oferta si toate documentele anexate oferte, in numele tuturor asociatilori pentru angajarea 
asociatiei in procedura de atribuire,  sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si al 
tuturor partenerilor din cadrul asocierii, in raport cu autoritatea contractanta, COMUNA SÂG si de 
asemenea  realizarea contractului de servicii, inclusiv platile, care sunt statuate prin acesta, vor fi in 
responsabilitatea partenerului conducator, liderului de asociatie desemnat, respectiv   SC 
_______________. 
 2.5. Prezenta asociere  are valabilitate doar in legatura cu oferta comuna pentru achizitia 
publica  prezentata la art. 2.1 din prezentul contract. 

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI 
 3.1. Contractul de asociere este valabil astfel pana la receptia  finala la expirarea perioadei de 
garantie acordata lucrarilor executate in paza proiectului tehnic elaborat,  in cazul desemnarii ofertei 
comune ca fiind castigatoare. 
 3.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa expirarea perioadei de garantie a 
lucrarilor. 
           3.3. Structura asocierii, asa cum este stipulata in prezentul contract, nu va putea fi modificata 
pe durata executarii contractului, fara acordul autoritatii contractante si pentru motive intemeiate si 
in conditiile aceptate de catre autoritatea contractanta. Regula este ca  asociatii sa mentina asocierea 
pe toata durata contractului de achizitie. 

Art. 4. CONTRIBUŢIA FIECĂREI PĂRŢI LA REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR           
 4.1. Contributia fiecarui asociat la executia produselor,    este dupa cum urmeaza:  
SC/SA  ……………………. , lider al asociatiei , va executa/presta serviciile/serviciile in cadrul 
contractului  pentru   
............................................................................................................, ceea ce 
reprezinta o valoare in lei fata TVA de ..............................., respectiv un procent de 
........................%, din valoarea totala a ofertei. 
SC/SA  ……………………. , asociat , va executa/presta serviciile/serviciile in cadrul contractului  pentru   
............................................................................................................, ceea ce 
reprezinta o valoare in lei fata TVA de ..............................., respectiv un procent de 
........................%, din valoarea totala a ofertei. 

Art. 5. DISPOZIŢII FINALE 
5.1. Toate litigiile care ar putea apărea între părţile prezentului contract vor fi soluţionate pe 

cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi depuse spre soluţionare 
instanţelor de drept comun competente. 

5.2. Completările şi modificările aduse la acest contract nu sunt valabile şi opozabile între 
părţile contractante decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi 
contractante si acceptate in ascris de catre Autoritatea contractanta, COMUNA SÂG.  

Prezentul contract s-a incheiat azi ...................... in .................... exemplare          
      



   SC/SA  …………………..          SC/SA …………….. 
 (LIDER DE ASOCIATIE)                                (ASOCIAT) 
 
      Semnatura       Semnatura 
 
      Stampila             Stampila  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa la Formularul 5 - Acordul de asociare: Informatii despre asociere 
 
Catre: COMUNA GLODENI 
Procedura de atribuire: procedura Anexa 2; 
Nr. anunţ de participare: _____ 
Data limită pentru depunerea ofertei: _____ /_____ 20_____ 
 
Subsemnatul(a) _____ (nume/prenume) _____ (date de identificare), reprezentant împuternicit al 
_____ (denumirea / numele ofertantului)în calitate de ofertant la procedura de cerere de oferta 
pentru atribuirea 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 

Adresa sediului:             _____ 
Telefon:   _____ 
Fax:     _____ 
E-mail:  _____ 

 
Semnătura ofertantului1 sau a reprezentantului ofertantului                  _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului        _____ 
Data                 _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Formular nr. 6: ACORD DE SUBCONTRACTARE 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr………./………… 

pentru  subcontractarea unor parti din cadrul  contractului avand ca obiect: 
......................................... 

1. Parti contractante: 
 Acest contract este incheiat intre : 
 S.C. _______________ cu sediul in _______________________________, reprezentata prin 
__________________ Director General, denumita in cele ce urmeaza contractant general, 
si 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
reprezentata prin __________________ Director General, denumita in cele ce urmeaza 
subcontractant. 
2. Obiectul contractului: 
Art.1. Serviciile/ servicii ce fac obiectul prezentului contract sunt:____________________. 

                                                 
1 Lider de asociere 



Art.2. Valoarea serviciilor este  _________, lei fara TVA si reprezinta un procent de ............% din 
valoarea ofertei prezentate. 
Plata catre subcontractant a  serviciilor prestate in baza contractului se va face __________________.  
Art. 3 Contractul de subcontractare este pana dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor 
executate in baza proiectului tehnic de executie, in cazul desemnarii ofertei  ca fiind castigatoare. 
Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa data expirarii perioadei de garantie acordata 
lucrarilor. 
Subcontractantul va putea fi inlocuit pe durata derulari contractului in conditiile art. 219 din Legea 
98/2016 si a clauzelor contractuale semnate intre contractantul general si achizitor.                                             
Art.4. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
3. Alte dispozitii: 
Art.5. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a serviciii contractate si neincadrarea din vina 
subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata autoritatii 
contractante, subcontractantul va platii penalitati ______________________________. 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. contractantul general va platii 
penalitati ____________________________________. 
Art.6. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe 
care contractantul le are fata de autoritatea contractanta  conform contractului de servicii. 
Art. 7 Prezentul contract de subcontractare nu creiaza, sub nici un aspect, raporturi contractuale între 
subcontractant şi autoritatea contractanta, cu exceptia situatiilor in care sunt aplicabile art. 218 ain. 
(3) din Legea 98/2016. Contractantul general va răspunde pentru actele şi faptele 
SC.........................................., avand calitatea de   subcontractant şi ale experţilor, agenţilor, 
salariaţilor acestuia, ca şi cum ar fi actele sau faptele contractantului general, ale experţilor, 
agenţilor sau salariaţilor acestuia, fata de autoritatea contractanta.  
Art.8.Toate litigiile care ar putea apărea între părţile prezentului contract vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor 
de drept comun competente. 
Art. 9. Completările şi modificările aduse la acest contract nu sunt valabile şi opozabile între părţile 
contractante decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi 
contractante si acceptate in scris de catre Autoritatea contractanta, COMUNA SÂG.  
  

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
______________________    _________________________ 
        (contractant general)                         (subcontractant)   

 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 7: DECLARAȚIE PRIVIND INSUSIREA CERINTELOR SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI 
 
 
 
Catre: COMUNA GLODENI 
Procedura de atribuire: procedura Anexa2; 
Nr. anunţ de participare: _____ 
Data limită pentru depunerea ofertei: _____ /_____ 20_____ 
 

 
Declarație privind insusirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini 

 

  

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), 

identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la 
data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al 

Ofertantului/……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) 



la procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect: ............................................ 

organizată de Comuna Glodena, declar pe propria raspundere urmatoarele: 

 

-  mi-am insusit cerintele solicitate prin caietul de sarcini si ca prestarea serviciilor se va face cu 
respectarea caietuli de sarcini si a legislatiei in vigoare in domeniul obiectului cobtractului si fiecare 
dintre activitatile prevazute in caietul de sarcni vor fi prestate cu respectarea stricta a cerintelor 
acestuia; 

- ne angajam sa punem la dispozitie pentru prestarea serviciilor un nunar de …………………… 
persoane care deţin certificat de absolvire a unui curs de Noţiuni fundamentale de igienă, conform 
Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1225/5031/2003, 
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului 
privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare, şi fişă de 
aptitudini specifice activităţii desfăşurate, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare si cu controlul medical 
periodic efectuat la zi si care vor fi dotate cu echipament de protecţie adecvat. 

. 
 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul 
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 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.". 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului   _____ 
Data               _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular nr. 8: DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII  ÎN DOMENIILE 
MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCĂ 
 
 
Catre: COMUNA GLODENI 
Procedura de atribuire: procedura anexa 2; 
Nr. anunţ de participare: _____ 
Data limită pentru depunerea ofertei: _____ /_____ 20_____ 

 
Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor 

de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 
 
 
 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al 
Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa 
denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect: 
................................ organizată de Comuna Glodeni declar pe propria raspundere, ca pe toata 



durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor 
de munca. 
  

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta 
legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia 
lucrarilor. 
  
 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul 
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 
prevăzute în art. 175 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.". 
 

 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       _____ 
Numele  şi prenumele semnatarului   _____ 
Data               _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formular nr. 9: FORMULAR DE OFERTĂ  
 
 
Catre: COMUNA GLODENI 
Data limită pentru depunerea ofertei: _____ /_____ 20_____ 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

 Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de atribuire pentru contractul  
avand ca obiect……………………, declarăm următoarele: 
 
1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost 
publicată în SEAP, inclusiv cu clarificările/modificările/completările ulterioare (inclusiv anexele 
acestora). 
 
2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire. 
 
3. Ne oferim să prestam, în conformitate cu condiţiile din Documentaţia de Atribuire şi cu condiţiile şi 
termenele limită impuse, fără rezerve sau restricţii, serviciile care fac obiectul 
contractului…………………….., pentru suma de 
___________________________________________________________ lei, 



                                     (suma în litere şi în cifre)         la care se adaugă TVA în valoare de 
__________________________________________ lei.  

                           
4.  Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea 
servicilor cât mai curând posibil după semnarea contractului, iar in perioada de prestare a serviciilor sa 
respectam ceritele caietului de sarcini.      
        
5. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 30 de zile respectiv până la data de 
……………………………… şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
 
6. Dacă oferta noastră va fi desemnată câștigătoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 5% 
din prețul contractului fără TVA, aşa cum este stipulat prin condițiile de contract. 
 
7. Declarăm ca liderul de asociere este_____________________. De asemenea, confirmăm că nu 
participam pentru acelaşi contract în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă(individual, ca membru 
într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea 
contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni 
pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii. 
 
8. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea 
contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnării contractului. 
 
9. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai 
sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire. 
 
10. Ințelegem că toate costurile privind constituirea garanției de participare și transmiterea acesteia, 
precum și toate costurile legate de elaborarea și depunerea ofertei vor fi suportate de noi și nu vom 
solicita vreodată Autorității Contractante rambursarea acestora. 
 
11. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 
TITULAR CONT TREZORERIE (Nume si adresa): _______________________________ 
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 
BANCA TREZORERIE (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 
IBAN: ____________________________ 
 
12. Declarăm că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute 
în art. 175 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 _______________        Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

    (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular nr. 10: DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE CATERING  
 
 
Catre: COMUNA GLODENI 
 
Data limită pentru depunerea ofertei: _____ /_____ 20_____ 
 
 
Titlul contractului: ........................ 
 
 

1. PACHET ALIMENTAR: 

Nr. 
crt. 

Denumirea U.M. 
Nr. maxim de 
portii masa 

calda 

Preţul unitar 
(exclusiv TVA) 

lei/U.M. 

Valoarea (exclusiv 
TVA) 

- lei - 

0 1 2 3 4 5 = (3 x 4) 

1 
SUPORT ALIMENTAR – 
PACHET ALIMENTAR  

buc    

TOTAL FARA TVA  

TVA   

TOTAL INCLUSIV TVA  

 
 



 
 
 
Ofertantul  …………………………… 
Nume/Prenume/Data/Semnatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular nr. 11: DEFALCAREA PONCERII CATEGORIILOR DE CHELTUIELI PER PORTIE 
 
 
Catre: COMUNA GLODENI 
 
 
Titlul contractului: .............. 
 

 

Din costul total a suportului alimentar, per porţie, ofertat in cadrul acestei proceduri de 

atribuire, fiecare categorie de costuri ce intra in formarea pretului al suportului alimentar, se defalca 

dupa cum urmeaza: 

 

Nr. 

crt 

Categorii de costuri ce sunt considerate ca intra in 

formarea pretului total al  suportului alimentar  

Ponderea fiecarei categorii din 

costul total a suportului alimentar 

(mesei calde) 

1 
Materia primă din costul total a suportului alimentar 
(mesei calde), per porţie 

……. % 

2 
Prepararea din costul total a suportului alimentar (mesei 

calde), per porţie 
……. % 

3 
Distribuţia din costul total a suportului alimentar (mesei 
calde), per porţie 

……. % 

TOTAL 100% 

 



Nota 1: Materia primă din costul total a suportului alimentar, per porţie, trebuie sa reprezinte cel 
puţin de 40% din costul total a suportului alimentar. 

Nota 2: Ofertele prin care se propune mai puţin de 40% din costul total a suportului alimentar pentru 
achiziţia materiei prime va fi respinsa ca neconforma. 

Nota 3: Ponderea din costul total a suportului alimentar pentru achiziţia materiei prime se va 
exprima cu maxim doua zecimale. 

Nota 4: In perioada de evaluare, comisia de evaluare, in situatia in care considera ca ponderile pe 
categorii de costuri nu ar reflecta realitatea si nu ar putea fi justificate, se vor solicita clarificari pentru 
justificarea acestora, prin raportare la costurile reale (In acest sens se vor putea solicita documente 
privind, după caz, preturile la furnizori pentru matwrii prime, modul de organizare si metodele utilizate 
in cadrul realizării serviciilor, nivelul de salarizare a forţei de munca, performantele si costurile 
implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru, precum si costrurile cu transportul la locul de 
livrare). 
 
 
Ofertantul  …………………………… 
Nume/Prenume/Data/Semnatura 
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