












DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 
59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 

 

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________________________, (denumirea/numele și 
sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura simplificată, declar pe 
proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de 
decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de 
atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.  

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de Primar –Olariu Dumitru, Viceprimar – Bodor 
Attila Bela, Secretar – Ciobanu Mihai Iulian, Director Executiv – Neculai Sterica, Șef Birou 
Investitii Achiziții Programe Proiecte Mediu – Urzica Dumitru, Cons. Investitii Achiziții Programe 
Proiecte Mediu – Vodă Ana-Maria, Borș Andra Ramona-consilier local, Buzilă Victor Sebastian-
consilier local, Calinovici Mihai Achim-consilier local, Coman Ionel-consilier local, Macarie 
Olimpiu Marius - consilier local, Man Calin Constantin- consilier local, Hirișcău Horațiu Sever 
Nicu-consilier local, Kontratovici Ionel- consilier local, Mare Gabriela Laura-consilier local, 
Dobrean Olga Ana-consilier local, Negrea Gheorghe Alin-consilier local, Pop Daniela Lenuța-
consilier local, Szabo Emeric Coloman-consilier local, Tudor Ionela-consilier local, Vodă Marc 
Ioan Andrei - consilier local, Ferencz Vlăduț-Ionel - consilier local, Rugină Dan Ciprian - 
Administrator public. 

Subsemnatul 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, 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, 

 

 _________________ (semnatura autorizată) 

 

 

 

 

 

 



DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 

98/2016 
 

Subsemnatul, ……………………. reprezentant împuternicit al ………………………….SRL(denumirea 
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie 
publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 
164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 
care respectivul operator economic a fost condamnat; 
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995. 

Subsemnatul 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, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

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. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic, ………………………………………. (semnătură autorizată) 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 
 



DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... SRL cu sediul în str. 

................................................................, oraș ........................................., jud ............., declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că 
nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv 
că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat. 

Subsemnatul 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 orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………... 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Declarație 
privind neîncadrarea în articolul 167 din legea 98/2016 

 
Subsemnatul .........................................................., reprezentant împuternicit al 
.................................................... cu sediul în str. ................................................................................., 
........................................................................................................................, (denumirea/numele si 
sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant 
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publica de servicii : ………………………………………………………….declar pe proprie 
răspundere că în ultimii 3 ani: 
a) nu mi-am ı̂ncălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu ı̂n procedura insolvenței sau ı̂n lichidare, ı̂n supraveghere judiciară sau ı̂n ı̂ncetarea activității; 
(a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să ı̂mi pună ı̂n discuție integritatea; 
d) nu am ı̂ncheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței ı̂n cadrul sau ı̂n 
legătură cu procedura ı̂n cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese ı̂n cadrul sau ı̂n legătură cu procedura ı̂n cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a 
condus la o distorsionare a concurenței; 
g) nu mi-am ı̂ncălcat ı̂n mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau ı̂n cadrul unui contract de 
achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune ı̂ncheiate anterior, 
nu au existat ı̂ncălcări care au dus la ı̂ncetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau 
alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false ı̂n conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 
contractante ı̂n scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al ı̂ndeplinirii criteriilor de calificare și 
selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt ı̂n măsură să prezint documentele justificative solicitate; 
i) nu am ı̂ncercat să influențez ı̂n mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l 
reprezint. 

Subsemnatul 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, 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. 
 
Data completării 
Operator economic,. .................................................................................SRL (semnătură autorizată) 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                              

_____________________ 

(denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT   

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Subsemnatul/Subsemnata___________________________, domiciliat/ă în 
____________________, telefon _________ născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de 
identitate Seria________ Nr._________, emis la data de________, de către________________, în 
calitate de reprezentant legal/persoana imputernicita al/a societății ________________, participant 
la achiziția de____________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către MUNICIPIUL TOPLITA. Acestea vor fi folosite în cadrul 
procesului de achiziție___________________________________________. Datele nu vor fi 
prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra 
scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.  

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare 
domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris MUNICIPIUL TOPLITA. 

 

Data completării  ___________ 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură autorizată),  
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Clauzele contractuale obligatorii sunt cuprinse in propunerea de contract. 

Se va atasa obligatoriu la oferta si propunerea de contract a ofertantului, completata corespunzator, cel putin cu datele 

despre operatorul economic, precum si cu numele persoanelor care vor semna contractul din partea ofertantului. 

Ofertantul va prezenta varianta sa de contract, intocmita pe baza propunerii de contract a autoritatii contractante, cu 

respectarea clauzelor contractuale obligatorii. Acestea nu pot fi modificate.  

Varianta finala a contractului se va definitiva dupa incheierea contractului, de comun acord. 

 

MODEL CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII 

Nr.____/______ 

 
 

1. Părți contractante 
Între autoritatea contractantă Municipiul Topliţa, adresa sediului Topliţa, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, judeţul 

Harghita, cod 535700, telefon/fax 0266-341.772, cod fiscal 4245178, reprezentată prin Olariu Dumitru, funcţia primar şi 
Neculai Sterică, funcţia director executiv în calitate de achizitor, 

şi 
prestatorul ___________ adresa sediului _______, str. ________, C.U.I. _______, număr de înregistrare la registrul 

comertului _________, reprezentat prin _________, în calitate de prestator, a intervenit prezentul contract. 
 
2. Obiectul şi prețul contractului 
2.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de inițiere înot în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centru Wellness, 

conform ofertei nr._____ anexe la prezentul contract în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de prestare-
servicii, respectiv ______lei/lună fără TVA. 

 
3. Durata contractului 
3.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de inițiere înot de la data semnării contractului de ambele părți până la 

data de 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire in condițiile art.165 din HG nr.395/2016, prin act adițional pe maxim 4 luni, cu 
respectarea termenelor și condițiilor financiare. 

4. Responsabilitatile prestatorului  
4.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa. 
(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, 

echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

(3) Prestatorul are obligația de a respecta normele de Protecție Civilă, normele de igienă minimală, în momentul 
actului pedagogic, în momentul efectuării instruirilor. 

(4) Prestatorul este obligat să Prelucreze cursanților Normele de Protecție în munca desfășurată și cursanților pe care 
acesta îi are, prezentând achizitorului un tabel semnat de toți cursanții participanți. 

(5) Prestatorul are obligația de a depune odată cu factura și tabelul cu participanți, alături de un Raport de Activitate  
al lunii ce a trecut. 

(6) Prestatorul are obligația de a organiza cursuri de inițiere în înot în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centrul 
Wellness, pentru elevii claselor a II, a III și a IV-a înscriși la o școală din Municipiul Toplița. 

 (7) Prestatorul v-a realiza cursurile în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centru Wellness în intervalul orar 13-18, de 
două ori pe săptămână a câte 2 ore pentru fiecare ședință. 

(8) Prestatorul se obligă să desfășoare minim 10 ore de curs pentru un copil, iar grupul va fi formate din copii de 
aceeași categorie de vârstă, dar să nu depășească numărul de 10 copii. 

4.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului. 
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4.3. Prestatorul trebuie să dețină calificări pentru fiecare instructor propus 
4.4. Prestatorul se obligă ca fiecare instructor care va desfășura cursurile de inițiere să întocmească câte un dosar 

pentru fiecare participant al cursului de înot care va cuprinde: 
• Cerere de înscriere 
• copie certificat de naștere 
• adeverință de la  medicul de familie „Apt pentru înot” 
• adeverință de la școală privind calitatea de elev al unei școli din Municipiul Toplița 
• Fisă a elevului instruit care va cuprinde un minim de informații: Nume Prenume, vârstă, școala unde urmează 

studiile, numărul de ore urmat în cadrul cursului, numele reprezentantului legal, adresă de e-mail, număr de telefon. 
 

           5. Responsabilităţile achizitorului 
(1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut şi pe 
care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
(2) Achizitorul are responsabilitatea de a înștiința din timp prestatorul cu privire la necesitatea realizării de către acesta a 
vreunui proiect de profil. 
(3) Achizitorul are responsabilitatea de a promova și susține cursurile oferite de prestator. 

 
6. Recepţie şi verificări 
6.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor (de a asista la oricare oră de curs)  pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din ofertă. 
6.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
 
7. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
7.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 

ordinului de începere a contractului.  
(2) - În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 

achizitorului, părtile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 
7.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevazută să fie terminată 

într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul convenit de pârţi, termen care se calculează de la 
data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care: 
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor. 
7.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a 

notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face 
cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

 
8. Modalităţi de plată 
8.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre 

prestator, în funcţie de asigurarea surselor de finanţare din buget, respectiv pana data de 30 ale fiecarei luni, se v-a plati prin 
virament. 

 
9. Penalităţi, daune-interese 
9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din 
preţul contractului.  

9.2. – Penalitate pentru nerespectarea clauzelor contractuale 0,01% pe zi din valoarea restul de plată rămas, pentru 
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea lui efectivă. 
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10. Rezilierea contractului 
10.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a 

cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune interese. 
10.2. - În cazul prevăzut la clauza 10.1 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea 

din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
11. Forţa majoră 
11.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă. 
11.2. - Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acționează. 
 
12. Soluţionarea litigiilor 
12.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.  
12.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 
competente teritorial după locul de execuţie al contractului. 

 
13. Limba care guvernează contractul 
13.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
14. Comunicări 
14.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. 
 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atat în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

14.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 

 
15. Legea aplicabilă contractului 
15.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
15.2. Prezentul contract a fost încheiat azi _______ în două exemplare originale.  

 
    ACHIZITOR,                                             PRESTATOR, 
       MUNICIPIUL TOPLIŢA          P.FA/SC_________________________ 
                           
                        PRIMAR,      
                    OLARIU DUMITRU  
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