Formular nr. 1
OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul ______________________________________________, reprezentant al
_____________________________________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari şi completari prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
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.

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

Formular nr. 2
OFERTANT
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Subsemnatul(a) ________________________________________________________,
reprezentant al ________________________________________________________
[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant pentru achizitia serviciilor
de catering, la data de 11 septembrie 2014, organizată de Colegiul Naţional ”Gheorghe
Şincai”, declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecărorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România*;
b¹) în ultimii 2 ani
[ ] mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale în totalitate;
[ ] nu mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a
produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor contractelor; (Se bifează
situaţia corespunzătoare)

c) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională;
d) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg 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 încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării:
Operator economic,
…………………………

Formular nr. 3
OFERTANT
_____________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006
Subsemnatul, _________________________________________________________
reprezentant al _______________________________________________________
(denumirea operatorului economic), în calitate de de ofertant pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect servicii de catering, la data de 11 septembrie 2014,
organizată de Colegiul Naţional ”Gheorghe Şincai”, declar pe propria răspundere că nu
mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv nu
am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până
la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevăzute la art. 69, lit. a, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante (conform anexei la Formularul nr. 3)

Data completării:
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)

ANEXĂ LA FORMULARUL NR. 3
Nominalizarea persoanelor ce deţin funcţii de decizie
COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI”, BAIA MARE:
HEUBERGER Cristian - Director
LICI Marina - Director adjunct
SZENTES Rodica - Consilier Educativ
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
HEUBERGER Cristian - Director
LICI Marina - Director adjunct
SZENTES Rodica - Coordonator de proiecte si programe educative
MURE AN Ioan - Reprezentant Primaria Municipilui Baia Mare
PAN Raluca - Reprezentant Asociatia Parintilor – Gimnaziu
HORGO Mircea - Reprezentant Asociatia parintilor – Liceu
ANTON Carmen - Profesor
BOJOR Florin - Profesor
POP Laura - Profesor
PLITAN Petrică - Profesor
MARDAR Leonard - Lider sindical
ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI „GHEORGHE ŞINCAI” BAIA MARE:
TODORAN Aurica – Preşedinte
TA CU-STAVRE Ioana Marcela – Vicepreşedinte
DU Ă Camelia Silvia– Membru
BLAGA Gabriela Mirela– Membru
ILC-GÎLGOVAN Daniela Maria – Cenzor

