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DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

POTRIVIT  ART. 59 și 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

Subsemnatul   ,   reprezentant   împuternicit  al 

     (denumirea/numele   și  sediul/adresa  operatorului 
economic)   în  calitate  de ofertant la procedura de achiziție a voucherelor de vacanță, în temeiul art. 59 și 
60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de 
decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, 
declar pe proprie răspundere , sub sanțiunea falsului în declarații, că societatea noastră nu se află în situația 
de a fi exclusă din procedură.  
   
Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 
derularea și finalizarea procedurii de atribuire: 
1. Prof. Univ. Dr. Bujor Prelipcean – Director General; 
2. Șerban Mereuță – Director Adjunct Artistic; 
3. Ec. Dana Apostu – Director Adjunct Economic; 
4. Avocat Dr. Dumitru Popa - Șef birou juridic, personal, comunicare; 
5. Cons. Teodor Cheptene-Micu – Membru Comisie evaluare achiziții; 
6. Ec. Gabriela Geger – Membru Comisie evaluare achiziții; 
7. Ec. Loredana Țilică – Membru Comisie evaluare achiziții.  
 
Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare 
de care dispun.  
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
Subsemnatul                                                                            declar că  voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați 
câștigători, pe parcursul derulării contractului de achizișie publică, având în vedere și prevederile art. 
61 din Legea nr. 98/2016.                                                     
 

 
 
 
 

Operator economic, 
 

(semnatura autorizată)



 








