
 
 

Declarație privind evitarea conflictului de interese 
 

 Subsemnatul ............................................................................, în calitate de reprezentant autorizat al 

ofertantului ................................................................................................. (denumit/denumiți în continuare 

„ofertantul”), ca urmare a invitației de ofertare din data de 25.01.2021  privind achiziția de  produse IT –

din cadrul proiectului „Stagii de practica inovative pentru o dezvoltare durabila” – cod SMIS 135005, 

organizata de achizitorul LICEUL TEHNOLOGIC "BRAD SEGAL" TULCEA,  

 

declar pe propria răspundere, în numele și pentru ofertantul mai sus menționat, sub sancţiunea 

neîncheierii/rezoluțiuni contractului și sub sancțiunile legii penale, că ofertantul pe care îl reprezint nu se 

află în niciuna din situațiile de natura sa determine apariția/existența unui conflict de interese, astfel cum 

sunt acestea reglementate de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 și de art. 14-15 din OUG 66/2011. Totodată, 

declar în mod special că: 

a) niciuna dintre persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al 

ofertantului mai sus menționat, al terţilor susţinători sau subcontractanţi propuşi, niciuna dintre persoanele 

care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, terţilor 

susţinători ori subcontractanţi propuşi și nicio persoană care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al 

doilea inclusiv cu persoanele ante-menționate, nu a participat în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 

b) nu avem nicio legătură cu vreo persoană implicată în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, de 

natură a genera pentru aceasta, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 

natură, ori o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 

evaluare; 

c) niciunul dintre membrii din cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 

și niciunul dintre acţionari ori asociaţi semnificativi ai ofertantului individual/ subcontractanților 

propuși/terţilor susţinători nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv și nu se află în 

relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de evaluare a ofertelor; 

d) niciuna dintre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului ofertat nu sunt soţ/soţie, 

rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv și nu se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de evaluare a 

ofertelor; 

e) nu există și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare legături între ofertant/subcontractanții 

propuși/terții susținători și structurile acţionariatului beneficiarului/achizitorului; 

f) nu există legături și nu au existat de la data publicării invitației de ofertare între ofertant/ subcontractanții 

propuși/terții susținători și persoanele implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, respectiv 

membrii comisiei de evaluare; 

g) nici ofertantul și nici subcontractanții propuși/terții susținători nu dețin și nu au deținut de la data 

publicării invitației de ofertare pachetul majoritar de acţiuni/părți sociale/părți de interes în altă firmă sau 

persoană juridică participantă în cadrul prezentei proceduri de selecție. 

 

Declar că vom informa în scris și de îndată achizitorul dacă pe parcursul derulării contractului de achiziţie 

vor interveni modificări ale situațiilor expuse în prezenta declaraţie. De asemenea, ne asumăm obligația de a 

suporta contravaloarea oricărui prejudiciu cauzat achizitorului prin eventuala declarație necorespunzătoare 

adevărului ori prin nerespectarea obligației de informare enunțată mai sus. 

 

Data completării: ......................... 

 

Denumire ofertant: ........................................ 

 

Semnatura Reprezentat legal: ...............................  


