Formular DECLARATIE conflict de interese
OPERATORUL ECONOMIC
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
(denumirea/numele)
nr._________data___________ora_____
...................................................................
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………
DECLARAŢIE pe proprie răspundere privind neîncadrarea in prevederile
art. 60 din Legea nr. 98/2016
1. Subsemnatul/a………....................................., în calitate de .....................(candidat/ ofertant
individual/ofertant asociat/ terț susținător/ subcontractant propus), la …………………………, în temeiul art. 60,
pct. 1, lit. d) si e) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea
falsului în declaraţii si a excluderii din procedura de achiziţie publică, următoarele:
➢ nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se afla in relații comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Filiala
Cluj-Napoca a Academiei Române (Președinte Acad. Doru Pamfil, Director institut/colectiv .............,
Director grant/proiect ...........................);
➢ nu am 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 afla in relații comerciale cu
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române (Președinte
Acad. Doru Pamfil, Director institut/colectiv ............., Director grant/proiect ...........................);
2. Subsemnatul/a………………………….…. 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.
3. De asemenea, 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, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
Data completării:
............................................................ Operator economic,
............................................................. (numele si prenumele)
............................................................ (semnătura autorizată şi ştampila )

