
SECTIUNEA III - FORMULARE 

 

 

Formular nr.1 

OFERTANT 

………………………………………………………………. 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14, 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Subsemnatul(a)……………. în calitate de…………………, referitor la procedura …………. declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise 

la art. 14, 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Subsemnatul(a),……………………..declar că voi informa imediat……………dacă vor interveni modificări în 

prezenta declaraţie. 

 

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că beneficiarul şi/sau 

finanţatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

…………………………………………………. 

(numele şi funcţia persoanei autorizate) 

 

………………………………………… 

(semnătura persoanei autorizate) 
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Operator economic                                                                                                    Formular nr. 2 

_____________________ 

(denumirea/numele)                                                                                        

 

 

DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI  

DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................................ 

............................................................................................................................... (denumirea/numele şi 

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 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 autorităţii contractante) cu privire la 

orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 

Operator economic, 

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

(semnătură autorizată 

 

 

 

 

 

 

 



3 contracte  

care dovedesc  

serviciile furnizate 

în ultimii 3 ani 

Cod CPV Beneficiar Valoarea  

contractului 

Perioadele de  

prestare 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

  



 

Formular nr. 3 

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

(denumirea/numele ofertantului) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

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

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

I. 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 menţionată, să prestam servicii 

de catering pentru. ……..platibile după recepţia serviciilor astfel : 

Servicii de catering /per portie  -   _______ LEI fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de _______ 

LEI . (sumele vor fi exprimate în litere şi în cifre) 

 

Servicii de catering/per total numar estimat de portii - _______ LEI fără TVA la care se adaugă TVA 

în valoare de _______ LEI . (sumele vor fi exprimate în litere şi în cifre)           

si 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile de catering 

respectând toate condiţiile menţionate în propunerea tehnică. 

II. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile de la data 

deschiderii ofertei (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. 

III. Până la încheierea şi semnarea contractului de prestări servicii aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 

contract angajant între noi. 

 



Data _____/_____/_____ 

 

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

(nume, prenume şi semnătură),  

 

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

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

 



 

Formular 4 

 

 

Centralizator de prețuri servicii catering 

 .................. (se completeaza cu denumirea contractului ) 

 Serviciu component 
Cantitate 

maxima 

Pret unitar  

Fara TVA  

Pret unitar 

cu  TVA 

Pret total 

la 

cantitatea 

maxima  

cu TVA 

TVA 
Pret total la cantitatea 

maxima cu TVA 

         

          

        

TOTAL OFERTA 0 



   
   

 
 
 

 
 

 


