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DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

 
(FORMULAR RECOMANDAT DE AUTORITATEA CONTRACTANTA) 

 

 

 Subsemnatul ………………………… [numele si prenumele persoanei imputernicite] 

reprezentant imputernicit al ………………………….. [se insereaza denumirea/numele si sediul 

Operatorului Economic], in calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator 

participant la procedura de atribuire pentru achizitia de 

..........................................................................., cu anunt de participare in SEAP nr..............., 

organizata de ................................................., declar pe proprie raspundere si sub sanctiunea 

excluderii din prezenta procedura si a celor prevazute de Codul Penal ca in calitate de participant 

la aceasta procedura si in legatura cu informatiile prezentate in cadrul DUAE, nu ma aflu in 

niciuna din situatiile potential generatoare de conflict de interese asa cum sunt acestea prevazute 

in cadrul Art. 60 din Legea 98/2016, respectiv orice situatii care ar putea duce la aparitia unui 

conflict de interese in sensul prevederilor Art. 59 din Legea 98/2016. 

Declar ca nu am persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la  gradul al doilea inclusiv care 

sa fie membri in cadrul: consiliului de administratie/organului de conducere, si/ sau de 

supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la  

gradul al doilea inclusiv, si/sau  nu ma aflu in relatii comerciale cu persoanele ce detin functii de 

decizie in cadrul Autoritatii Contractante. 

Declar ca nu ma aflu/incadrez  in niciuna dintre situatiile potential generatoare de conflict de 

interese precizate la lit. a)-e) de mai jos: 

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte 

din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații 

concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe 

parcursul procesului de evaluare; 
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d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 

propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de 

conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt 

soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 

persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de 

achiziție implicat în procedura de atribuire; 

e) situația în care 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 cu funcții de decizie în cadrul autorității 

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

Subsemnatul ………………………….[numele si prenumele persoanei imputernicite] 

reprezentant legal al……………………………[se insereaza denumirea/numele si sediul 

Operatorului Economic] declar ca informatiile furnizate in prezenta Declaratie sunt complete si 

corecte in fiecare detaliu si inteleg ca Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita, in scopul 

verificarii si confirmarii celor declarate, orice documente doveditoare relevante.  

Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 

vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din 

Legea nr. 98/2016. 

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 

organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 

 

ANCA-CRISTINA RAPEANU - Director General 

OVIDIU DRAGULINESCU - Director Economic si Presedinte comisie de evaluare 

ELISABETA SERBANESCU  – membru comisie evaluare 

LILIANA MATEI  – membru comisie evaluare 

ELENA CONSTANTIN – membru de rezeerva comise evaluare 

LILIANA RADU – membru de rezerva comisie evaluare 

 

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. 

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
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Operator economic 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA 

LOT ................... 

 

 

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

                (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

   

 

  Domnilor, 

    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 

menţionată, să furnizăm _______________________________________________________ 

(denumirea produselor), pentru suma de 

__________________________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum 

şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea 

adăugată în valoare de __________________________________________________ (suma în 

litere şi în cifre.) 

    2. 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. 

    3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

    4. Precizăm că: 

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

separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

    |_| nu depunem ofertă alternativă. 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

 

 

 

 

 

    Data _______/_______/_________    __________________________, (semnătură), în calitate 

de ___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

___________________________ (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

Anexa: Centralizator de preturi 
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