
 
 

 

OPERATOR ECONOMIC         Formularul 1 

____________________ (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE  

 

1. Subsemnatul ______________________________, reprezentant al ___________________________, 

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 

__________________________________________ (ofertant/ofertant asociat al 

ofertantului__________________) la procedura de achiziţie de servicii de publicitate pentru producerea 

și difuzarea online a două spoturi video în cadrul proiectului „Pactele de integritate – mecanisme de control 

civic pentru salvgardarea fondurilor UE. Faza II”, declar pe proprie răspundere că societatea noastră nu 

se află / nu mă aflu (în cazul ofertanților PFA sau Întreprinderi Individuale) în niciuna dintre situațiile de 

conflict de interese descrise de art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în entitățile contractante cu privire la organizarea, derularea 

şi finalizarea procedurii de atribuire: 

• Georgiana Ciută – Director executiv 

• Irina Lonean – Coordonator de proiect 

 

2. Subsemnatul ___________________, declar că voi informa imediat Transparency International Romania 

| Asociaţia Română pentru Transparenţă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct 

pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 

câştigători, pe parcursul derulării contractului. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

Transparency International Romania | Asociaţia Română pentru Transparenţă și Societatea Academică din 

România au 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, 

_________________ 

(semnătura autorizată)  
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OPERATOR ECONOMIC         Formular 2 

____________________ (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul 

___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 

economic) în calitate de ofertant la procedura de achiziţie de servicii de publicitate pentru producerea și 

difuzarea online a două spoturi video în cadrul proiectului „Pactele de integritate – mecanisme de control 

civic pentru salvgardarea fondurilor UE. Faza II”, mă angajez ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile pentru suma totala de _______________ 

(suma in litere si in cifre) EURO, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

____________________ (suma in litere si in cifre) EURO, [facturabil în lei la cursul BNR din ziua emiterii 

facturii – mențiune în cazul operatorilor economici români]. 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile in 

termenul ofertat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (şaizeci) zile, respectiv până 

la data de ....., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între 

noi. 

 

Înțelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 

 

Data:  

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnătura autorizată) 

 


