
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.59 și art. 60 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
 

 

Titlul contractului: ..................................................................................................... 

 

Subsemnatul .............................., reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele si 

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din 

procedură si a sancţiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la 

art. 59 si art.60  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Ofertantul 

individual/Ofertantul asociat/Candidatul/Subcontractantul propus/Terțul susținător (se alege cazul 

corespunzător si se inscrie numele) ............................................................... nu se află în situațiile de 

natură să determine apariţia conflictului de interese. 

 

Situaţiile de natură să determine apariţia conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr. 98/2016, 

sunt următoarele: 

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

deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 

susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători 

ori subcontractanţi propuşi; 

 

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

care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul 

de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi 

susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

 

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/informaţii concrete că poate avea, 

direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie 

de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; prin 

acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, 

cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din 

totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care 

se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

 

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea 

şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în 

legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii 

contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt: 



Presedinte: Pascu Mihai Lucian , Director executiv Gliga Luciana, Iuliana Chirițescu – președinte al 

comisiei de evaluare, Ana Maria Bădic – membru în comisia de evaluare, Daniel Postu - membru în 

comisia de evaluare 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni 

modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziție publică. 

 Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 “Falsul in 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 completării ......................  

Operator economic, 

_________________ 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

_____________________ 

(semnătură autorizată) 

_____________________ 

 


