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ANUNȚ 
 
U.A.T. Oraşul Drăgăneşti-Olt intenţionează să achiziţioneze: 

 Servicii de auditare financiara pentru proiectul ”Reabilitare si modernizare cu 
schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 – centrala termica. Reabilitare 
si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - 
biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare 
drum public”, POR 2014-2020, Axa prioritara 13.1, Cod SMIS: 125853” 

În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect produsele menţionate, U.A.T. 
Oraşul Drăgăneşti–Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, cod postal 235400, jud. Olt, România, tel. 
+40249465815, fax: +40249465811, email: primaria@draganesti-olt.ro, adresa internet: 
www.draganesti-olt.ro, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte 
de preţ. În cazul în care sunteţi interesaţi aşteptăm oferta dumneavoastră. Procedura de atribuire: 
cumpărare directă conform art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu completările şi modificările 
ulterioare. 

Tip contract: contract de achiziție de servicii 
Cod CPV (rev 2): 79212100-4- Servicii de auditare financiara 

Limba de redactare a ofertelor: română. 
Valoarea estimată a contractului: 50.400,00 lei 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile faţă de data transmiterii acestora.  
Perioada de atribuire a contractului: pe toata perioada de implementare a contractului de 

finantare. Preţul ofertei este ferm în lei şi nu se actualizează. Achiziţionarea se va realiza prin 
achiziţie directă din catalogul electronic din SICAP, de la adresa www.e-licitaţie.ro. Dacă sunteți 
interesați vă rugăm să ne transmiteți oferta de preț prin mail/fax/poștă/registratură cu mențiunea 
dacă sunteți sau nu plătitor de TVA până la data de  19.06.2020, ora 14:00. Ofertantul va depune 
declarațiile în baza Legii 98/2016 completate si modelul de contract insusit până la data limită 
pentru postarea ofertelor în Catalogul electronic.  

 Alte informaţii privind solicitarea de oferte se pot obţine pe adresa de e-mail: 
primaria@draganesti-olt sau prin fax: +40249465811. 

 
 

PRIMAR, 
Prin VICEPRIMAR 

CIUBUC DUMITRU 
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ROMÂNIA 
JUDETUL OLT 

ORAŞUL DRĂGĂNEŞTI-OLT 
PRIMĂRIA 

str. Nicolae Titulescu , nr.150 
tel: 0249465815, fax: 0249465811 

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro 
 
                                                                                                                                      Aprobat, 
                                                                                                                                  Pentru Primar, 
                                                                                                                    Viceprimar Dumitru Ciubuc 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

privind achizitia serviciului de audit financiar in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare cu 
schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 – centrala termica. 
Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei 
existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul 
elevilor. Reabilitare drum public” - Cod SMIS 125853. 

 
 

U.A.T. Orasul Draganesti-Olt a semnat contractul de finanțare nr. 4813/09.10.2019 pentru 
proiectul “Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei 
existente C1 – centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru 
pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie 
existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”, finanțat prin Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea 
de investiții 98 – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economic și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale. 
 

Obiectul achiziției constă în încheierea unui contract de servicii de auditare financiara a 
proiectului de investiții “Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a 
constructiei existente C1 – centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea 
destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si 
modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”. 

Acest proiect este finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 98 – Oferirea de sprijin 
pentru revitalizarea fizică, economic și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 
rurale. 
 

Valoarea estimată a contractului, privind prestarea serviciului de audit financiar este de 
50.400,00 lei, fara TVA. 
- Numărul rapoartelor de audit financiar (intermediare si final) - maxim 6; 
- În cadrul proiectului sunt prevăzute a se realiza 6 cereri de rambursare, fiecare cerere de 

rambursare va fi insoţită de câte un raport de audit financiar; 
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- Suma eligibilă pentru un raport de audit financiar este in limita maxima eligibilă de 8.400,00 
lei, fara TVA; 

- Daca pe perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va modifica graficul cererilor de 
rambursare/plata şi astfel se vor elabora mai putine cereri de rambursare/plată decât cele 
prevăzute, numărul rapoartelor de audit nu vor putea depăşi numărul cererilor de 
rambursare/plată. De asemenea, dacă se va modifica graficul de rambursare în funcţie de 
evoluţia proiectului şi se va ajunge la mai multe cereri de rambursare/plată decât cele 
prevăzute, numărul rapoartelor de audit nu poate depăşi numărul maxim stabilit, iar un raport 
de audit va ingloba mai multe cereri de rambursare, valoarea maximă eligibilă nu poate depăşi 
limita maximă eligibila stabilită. 

- Rapoartul de audit financiar intermediar se va elabora, de fiecare data premergator depunerii 
spre decontare a cererii de rambursare/plata si va fi depus impreuna cu aceasta la Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar – POR. 

 
Cerințe de participare: 

Personal minim solicitat: 
- un auditor financiar autorizat. 
 
-     Cerinţe minime: 

- să dețină carnet de membru al CAFR vizat, cu menţiunea  „activ” pentru anul respectiv - se 
va prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”; 

- să fie înscris în Registru auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor 
Financiari din România înregistrată fiscal în România; 

- să dețină Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR - se va 
prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”; 

- Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea criteriilor de bună reputaţie 
conform art. 3 din Hotărârea CAFR nr. 27/2016. 

- Declaraţia pe proprie răspundere din care sa reiasa că nu se află în conflict de interese cu 
persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, dar şi a celor 
implicați în procedură din partea acestuia din urmă, respectiv cu persoanele care 
aprobă/semnează documente emise în legătură cu/sau pentru atribuirea contractului, inclusiv 
persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contracte, necesar finanțării contractelor de 
achiziție publică - în original; 

   
- Cerințe specifice: 

  Auditorul financiar extern, prin rapoartele de audit confirmă că a verificat dacă cheltuielile 
prezentate de beneficiar în Cererile de rambursare (intermediare și finală) s-au făcut în 
interesul proiectului și: 

- sunt necesare pentru realizarea proiectului; 
- sunt prevăzute în Contractul de Finanţare nr. 4813/09.10.2019; 
- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea 

eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preţurilor conform 
prevederilor OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare); 

- sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi, dacă este cazul; 
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- cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate; 
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului având la bază documente 

justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. 
Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «proiect 
finanţat din POR». 

- pentru operaţiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La 
constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform normelor 
privind organizarea contabilităţii în funcţie de tipul beneficiarului şi codul SMIS al 
proiectului; 

- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate (se 
verifică preţurile unitare şi cantităţile decontate). 

Atunci când beneficiarul desfăşoară mai multe proiecte în acelaşi timp sau un proiect 
primeşte finanţare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul financiar 
extern verifică potenţiala dublă finanţare a unei cheltuieli. 

 
Scopul serviciilor de audit este de a examina si evalua modul de implementare a proiectului, 

auditorul financiar exprimandu-si astfel opinia asupra realitatii, legalitatii si conformitatii 
cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractanta pe perioada implementarii proiectului 
“Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 
– centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru 
tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie 
existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”, in urmatorul sens: 
- Realitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost 

platite; 
- Regularitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare sunt 

corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor; 
- Eligibilitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au 

fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si 
comunitare in vigoare si sunt insotite de documente justificative. 

Misiunile de audit sunt in conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) si 
Standarde Internaționale pentru Serviciile Conexe (ISRS), in vigoare. 

Raportul verificării cheltuielilor va trebui să descrie scopul și procedurile agreate, ale 
angajamentului, în detalii suficiente pentru a permite Beneficiarului și Autorităţii de Management să 
înţeleagă natura și aria de aplicabilitate a procedurilor utilizate de Auditor. 
 

Toate costurile legate de realizarea cerințelor din Caietul de sarcini - specificații tehnice 
(costuri materiale, costuri pentru transport, cazare și masa ale personalului propriu, costuri pentru 
plata unor activități auxiliare, etc.) vor fi suportate de auditor și vor fi incluse în oferta sa financiară. 
Rapoartele de audit se vor preda în 3 exemplare originale, cu toate semnăturile și ștampilele necesare 
aplicate, precum și în format electronic, editabil word. 
 

Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar durează pe toată perioada de 
implementare a proiectului. 

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat 
prin POR 2014-2020 se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, 
contractul de audit financiar al proiectului se va prelungi în mod automat. Valoarea contractului 
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privind auditul financiar rămânând neschimbată. Durata de prestare a serviciilor de audit extern va 
fi prelungită, dacă este cazul, în funcție de durata de implementare a proiectului, printr-o notificare 
din partea beneficiarului, urmată de încheierea unui act adițional. 
 

Toate rapoartele de audit și documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea 
U.A.T. Orasul Draganesti-Olt 

Prestarea serviciilor de audit financiar pentru fiecare raport solicitat se va face în urma primirii 
Notei de comandă de la achizitor, insotita de documentele suport și se va realiza în termen de 
maxim 15 (cincisprezece) zile de la data primirii documentaţiei de la echipa de monitorizare a 
proiectului (EMP), desemnată de UAT Orasul Draganesti-Olt. 
 
Notă: Auditorul financiar se obligă să ofere suport beneficiarului până la data obținerii 
rambursării sumelor solicitate prin Cererile de rambursare (intermediară și finală), chiar dacă această 
perioadă o depășește pe cea de implementare a proiectului. 
 

Modalitatea de plată 
Plata serviciilor prestate de Prestator, în baza contractului de servicii de audit va fi efectuată 

după recepția fiecărui raport de audit predate beneficiarului, insotit de raportul de activitate al 
auditorului, pe baza de factură fiscală. 

Predarea fiecărui raport de audit se va transmite echipei de monitorizare a proiectului (EMP) 
desemnată de UAT Orasul Draganesti-Olt pe baza de adresă de înaintare. Pentru serviciile prestate, 
plățile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în oferta financiară. 
 
Notă: În cazul în care pe parcursul derulării contractului de servicii apar modificări ale 
prevederilor legale emise de către AMPOR și/sau OI sau alte organisme abilitate în domeniul 
auditului financiar, prestatorul are obligația de a se conforma noilor reglementări în totalitate, 
fără a genera, sub nici-o formă, costuri suplimentare pentru achizitor sau întârzieri în prestarea 
serviciilor. 
 
 

 
     Manager de proiect,                                                         Intocmit :     Responsabil achizitii publice,                                                                            
      Stoenica Eugenia                                                                                    Dragan Cristian-Marcel         
 
 
 
 
                                                                                                                    Responsabil financiar, 
                                                                                                                 Marinescu Luminita-Cheti 
  



OPERATOR ECONOMIC         
____________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 
 
 

 
Subsemnatul _________________________________________________, reprezentant 

împuternicit al ________________________________________________________________, 

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

______________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 

susţinător al candidatului/ofertantului____________________________________________) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 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 pentruprevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificărileşicompletărileulterioare, sau de dispoziţiilecorespunzătoare ale 

legislaţieipenale a statuluiîn care respectivul operator economic a fostcondamnat;  

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.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 

sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la 

art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  

Subsemnatul declarcă 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. 

Înteleg 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, 

_________________ 

 

 



 
 

 
 

OFERTANTUL 
...............................................  
 (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA  

ÎN PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016 
 

  Subsemnatul, ............................................................ reprezentant împuternicit al 
..................................................................................................................... (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de –  având ca obiect pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA pentru obiectivul 
REABILITARE SI MODERNIZRE CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN BIBLIOTECA 
A CONSTRUCTIEI EXISTENTE C1 – CENTRALA TERMICA. REABILITARE SI 
MODERNIZRE CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN CENTRU PENTRU TINERET A 
CONSTRUCTIEI  EXISTENTE C2 – BILIOTECA. REABILITARE SI MODERNIZARE 
CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 - CLUBUL ELEVILOR. REABILITARE DRUM 
PUBLIC, POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 13.1 

Cod SMIS: 125853 

 79212100-4- Servicii de auditare financiara  (Rev.2) 
 

 la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ORASUL DRAGANESTI-OLT (denumirea 
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din 
procedura şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia 
prevazută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv: 
-  n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care 
respectivul operator economic este înfiinţat. 
 
 

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, 
  .................................                                                    (semnătură autorizată 

 

 
                OFERTANTUL 
 

         ...............................................  
                                                                                                   (denumirea/numele) 



 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
  

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice 
  

Subsemnatul(a)…………….............……………............................reprezentant împuternicit 
al _________________________________________________,  (denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA proiectul având ca 
obiect „REABILITARE SI MODERNIZRE CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN 
BIBLIOTECA A CONSTRUCTIEI EXISTENTE C1 – CENTRALA TERMICA. 
REABILITARE SI MODERNIZRE CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN CENTRU 
PENTRU TINERET A CONSTRUCTIEI  EXISTENTE C2 – BILIOTECA. REABILITARE SI 
MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 - CLUBUL ELEVILOR. REABILITARE 
DRUM PUBLIC”, POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 13.1 

, Cod SMIS: 125853 

 79212100-4- Servicii de auditare financiara  (Rev.2) 
 

la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de ORASUL DRAGANESTI-OLT 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu sunt în situaţiile 
prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 
  ART. 167 
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra 
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin 
care se constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie 
a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 
severe; 



  

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 
măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau 
al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii 
sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia 
sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator 
economic. 
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală 
de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul 
economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza 
de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, 
ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de 
reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare 
aprobat de instanţă. 
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar 
fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau 
încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
    (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau 
una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de 
investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1). 
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are 
suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi 
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, 
financiară sau economică sau de orice altă natură; 



  

    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât 
individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori 
economici; 
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi 
operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de 
participare. 
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea 
contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile 
identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de 
atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de 
Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6). 
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea 
unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării 
conform destinaţiei prevăzute în contract. 

  
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 posibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  
Data completării ...................... 

  
  
  
        Candidat /ofertant, 
        _________________ 
      (semnătura autorizată) 
  

 



 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
____________________ 
  (denumirea/numele) 
  

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din  Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice 
  

Subsemnatul(a) ............................................................................................. (denumirea, 
numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ 
subcontractant /concurent/terţul susţinător, la procedura de SERVICII DE AUDITARE 
FINANCIARA  pentru  „REABILITARE SI MODERNIZRE CU SCHIMBAREA 
DESTINATIEI IN BIBLIOTECA A CONSTRUCTIEI EXISTENTE C1 – CENTRALA 
TERMICA. REABILITARE SI MODERNIZRE CU SCHIMBAREA DESTINATIEI IN 
CENTRU PENTRU TINERET A CONSTRUCTIEI  EXISTENTE C2 – BILIOTECA. 
REABILITARE SI MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 - CLUBUL 
ELEVILOR. REABILITARE DRUM PUBLIC”, POR 2014-2020, AXA PRIORITARA 13.1, 
Cod SMIS: 125853   
 
 79212100-4- Servicii de auditare financiara  (Rev.2) 

 

organizată de ORASUL DRAGANESTI-OLT (denumirea autorităţii contractante), 
declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese cu autoritatea contractantă 
ORASUL DRAGANESTI-OLT 
  
   Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 
  
   Reguli de evitare a conflictului de interese 
  
 “ART. 59 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care 
acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 
de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un 
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 
care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
  
 ART. 60 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 
putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, 
reglementate cu titlu exemplificativ: 
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 



dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane care 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; 
    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii 
rezonabile/informaţii concrete că poate avea, 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; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător 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) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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. 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 
10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de 
vot în adunarea generală.” 

  
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. 
  

OFERTANT 
................................................. 

(semnătură autorizată) 
L.S. 

 
 
 

 


