
Formularul nr. 1
           Ofertant
………………………..
    (denumirea/numele)

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul,…….....................  reprezentant  ...............  (legal/imputernicit,  dupa  caz)
al  .........................  in  calitate  de  .......................  (candidat/  ofertant  /  ofertant  asociat  /
subcontractant  /  tert  sustinator  al  ofertantului,  dupa  caz)  la  procedura  de  contractare  a  unei
finanțări rambursabile interne pentru finațarea  proiectului de investiții ”Reabilitarea, extinderea și
modernizarea  Școlii  Gimnaziale  Diaconu  Coresi,  Oraș  Fieni,  Județ  Dâmbovița  organizată  de
autoritatea contractanta ORAS FIENI, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura că .................................. (denumirea operatorului economic) nu ma aflu în niciuna din
situatiile potential generatoare de conflict de interese.

(1)  Reprezintă  situaţii  potenţial  generatoare  de conflict  de interese  orice situaţii  care ar
putea  duce  la  apariţia  unui  conflict  de  interese,  cum  ar  fi  următoarele,  reglementate  cu  titlu
exemplificativ:     

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;     

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.

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), 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.   

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg  ca  autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  solicita,  în  scopul  verificării  şi  confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea societatea poate
fi  exclusa din procedura,  si  eu sunt pasibil  de incalcarea prevederilor  legislatiei  penale privind
falsul în declaratii.
Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autoritătii contractante sunt:



Primar: ing. Taulescu Iulian, Viceprimar: ec. Gheorghe Secareanu, Secretar General: jr.
Zahariuc Mariana, Sef Birou Contabilitate: ec. Grigoroiu Claudia, Membri comisiei de evaluare:
Vasile Sorinel, Zahariuc Mariana, Grigoroiu Claudia, Membri Consiliului local: Barza Geanina,
Brezeanu – Duta  Maria,  Marinoiu  Razvan-Andrei,  Enache Maria,  Hadareanu Mirela,  Litescu
Nicolae-Cristian, Linsu Toma-Georgian, Manoiu Vasile-Daniel, Saulea Vasile, Secareanu Viorel,
Stefan Mihaela, Toader Georgian-Danut, Udroiu Gheorghe, Zarioiu Silviu – George

Data completarii
............................................

(denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa caz)
                                                           ............................................

(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)
 ............................................
  (semnatura autorizata)

Totodată declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 292 «Falsul în declaraţii» din codul
Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţie a
statului  ori  unei  alte  unităţi  dintre cele  la  care se referă art  145,  în  vederea producerii  unei
consecinţe  juridice,  pentru sine sau pentru altul,  atunci  când,  potrivit  legii  ori  împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă».

Ofertant 
…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate)
………………..………...................... (semnătura persoanei autorizate şi ştampila)

Notă: Acest formular se va completa de către toţi participanţii la procedura de atribuire.



Formularul nr. 2
             Ofertant
………………………..
    (denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE 
pentru semnatarul ofertei

Subsemnatul  ……………….  (numele  şi  prenumele),  posesor  al  actului  de  identitate
…………… (tipul actului) seria …….. nr………………, emis de ………………. (emitent) la data
de  …………………,  cod  numeric  personal  ……………………………,  în  calitate  de
…………………  (funcţia),  reprezentant  legal  al  …………………….  (denumirea/numele
ofertantului), conform ………………… (se menţionează documentul legal prin care a fost numit
reprezentant  legal),  împuternicesc  persoanele  de  mai  jos  să  semneze  documentele  ofertantului
privind procedura de contractare a unei finanțări rambursabile interne pentru finațarea  proiectului
de  investiții  ”Reabilitarea,  extinderea  și  modernizarea  Școlii  Gimnaziale  Diaconu Coresi,  Oraș
Fieni, Județ Dâmbovița organizată de autoritatea contractanta ORAS FIENI
- Domnul/Doamna ……………… (numele şi prenumele), act de identitate …………… (tipul

actului)  seria  ……..nr………………,  emis  de  ……………….  (emitent)  la  data  de
…………………, cod numeric personal ……………………………;

 (se trec toate  persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei)
În  îndeplinirea  mandatului  său,  împuternicitul  va  avea  următoarele  drepturi  şi  obligaţii

privind procedura mai sus menţionată:
1. Să semneze şi să ştampileze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în

legătură cu participarea la procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat;
2. Sa semneze electronic toate  documentele  care emană de la subscrisa  în legătură  cu

participarea la procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat;
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura de atribuire a contractului
mai sus menţionat.

Data completării …................. (ziua, luna anul).

            Denumirea mandantului

…............. …………………( denumirea/numele operatorului economic)
reprezentată legal prin

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Atenţie!
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate.

Notă:
Acest formular se va completa numai de către ofertant 



Formularul nr. 3
             

FORMULAR DE OFERTA

Ofertantul  _______________cu  sediul  in___________________,  cod  unic  de

inregistrare_____________,  e-mail__________________,  tel________________,

fax____________, prin representant imputernicit__________________, in legatura cu participarea

la procedura  de contractare a unei finanțări rambursabile interne pentru finațarea  proiectului de

investiții ”Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, Oraș Fieni,

Județ  Dâmbovița  organizată  de  autoritatea  contractanta  ORAS  FIENI  conform  invitatiei  de

depunere oferte nr. ______/__________, declaram pe propria raspundere ca:

1. Ne oferim sa prestam servicii de acordare credit bancar in valoare de ___________ lei,

pe o perioada de _________ani, cu perioada de rambursare de ______luni si perioada de

gratie  ____________in  conditiile  prevazute  in  Caietul  de  sarcini,  exclusiv  pentru

costurile mentionate in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 3.

2. Ne  angajam  sa  mentinem  aceasta  oferta  valabila  pentru  o  durata  de  ________zile,

respectiv pana la data de ________(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru

noi si poate si acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea

transmisa  de  dumneavoastra,  prin  care  oferta  noastra  este  stabilita  castigatoare,  vor

constitui un contract angajant intre noi.

4. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa punem la

dispozitia autoritatii contractate linia de finantare pe toata durata perioadei de trageri.

    Data completarii:          Ofertant

                     (Semnatura autorizata)


