
     
 

Formularul nr. 3 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 
........................ 
(denumirea/numele ofertantului) 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 alin.1 si art.61 din 

Legea nr. 98/2016 
 
 
 

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator 

la modalitatea de achizitie directa pentru atribuirea contractului de  achiziţie publică având ca 

obiect , Achizitie produse de curatenie,”, cod CPV 39831240-0, organizată de Filarmonica 

de Stat Botosani, declar pe proprie răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si 

a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că nu ne aflam in nici una dintre situatiile 

prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

     
a) nu avem persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul 

subscris al ofertantului/candidatului, terţului susţinător sau subcontractanţilor propuşi ori a 
persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a ofertantului/candidatului, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi si care 
sunt totodata implicati în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor;   

   b) nu avem 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 si 
care sunt totodata implicati în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor;   

   c) nu avem persoane care au, 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 printre persoanele 
implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor;   

   d) ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător nu 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) nu ne aflam in situaţia de a fi 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.   

    
De asemenea, declar pe proprie răspundere si sub sanctiunea excluderii din 

procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că nu ne vom afla in nici una 
dintre situatiile prevazute de art. 61 din Legea nr. 98/2016, respectiv: 



In situatia in care oferta noastra va fi declarata câştigătoare nu vom angaja sau 
încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 
îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în 
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 
contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat 
relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei 
perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori 
rezilierii de drept a contractului respectiv.   

 
Subsemnatul declar ca 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, orice documente doveditoare de care dispun. 
     
 
 
 

 Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum 
răspunderea exclusivă. 
 
 
 
Data completării: .......................................... 
 
 

Operator economic, 
 

_________________ 
 

(semnatura autorizata si stampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


