
 

 

 

 

 

Către: Toţi operatorii economici interesaţi 

 

                                                       INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

Servicii de organizare seminarii în cadrul proiectului „ Cluj Future of Work (Cluj 

FOW/FOW)” 

 

Cod CPV: 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii 

Denumirea Autorităţii Contractante: ASOCIAȚIA CLUSTER MOBILIER TRANSILVAN 

Sediul social: mun. Cluj-Napoca , Piața 1 Mai, Nr. 4-5, Et. III, Sala Nr. 3, jud. Cluj 

Adresa de corespondență: mun. Cluj-Napoca, Str. Trifoiului, Nr. 53, Ap. 5, jud. Cluj 

Persoana de contact: Reprezentant legal, Morcan Ciprian,  

Date de contact: e-mail: ciprian.morcan@mobiliertransilvan.ro, Tel.: 0745.888.122 

Procedura aplicată: procedură proprie 

Data  limită  şi  locul  pentru  depunerea  ofertelor:  ofertele pot fi transmise prin poștă sau 

depuse direct de către ofertant la sucursala achizitorului din mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului, 

nr. 53, ap. 5, jud. Cluj, până la data de 07.04.2021, ora 15.00  sau trimise prin email la adresa: 

levente.miko@mobiliertransilvan.ro 

 
Operatorii economici interesati pot solicita clarificări cu privire la documentatia de atribuire 

până la data de 05.04.2021, ora 15:00, la adresa de email: levente.miko@mobiliertransilvan.ro 

Solicitarile de clarificări depuse după termenul mentionat mai sus nu vor fi luate în considerare. 

 

INFORMAȚII GENERALE 

 
Cluj Future of Work este realizat în co-management de către Primăria Cluj-Napoca și Centrul 

Cultural Clujean, într-un consorțiu cu alte opt organizații locale: Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Asociatia 

Cluster Mobilier Transilvan, Cluj IT Cluster, Clusterul Transilvania IT, Festivalul Internațional de 

Film Transilvania, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și ZAIN Festivalul de 

Creativitate al Transilvaniei. 

 

Proiectul studiază și testează oportunitățile pentru oraș pentru a se pregăti pentru provocările 

de pe piața muncii, pe care viitorul le va aduce. Proiectul se concentrează pe probleme culturale 
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și sociale: care sunt locurile de muncă care pot fi dezvoltate în sectoarele culturale și creative, ce 

se va întâmpla în sectoarele cu risc de automatizare, ce se va întâmpla în sectoarele care au deja 

probleme de integrare pe piața muncii. 

 

În scenariul Work 4.0, parte integrantă a proiectului, chestionăm ce tehnologii sunt necesare 

pentru a sprijini recalificarea profesională și modul în care putem capacita companiile să se 

angajeze proactiv în recalificarea forței de muncă pentru a se pregăti pentru realitățile viitoarei 

economii. 

Beneficiarii serviciilor solicitate vor fi angajații din 5 organizații (se aproximează un număr de 4 

persoane/ organizație) selectați pe baza unor criterii stabilite în prealabil de către organizatorii 

achiziției.  

 

Obiectivul general la care contribuie serviciile achiziționate 

 

Serviciile vor asigura experiențe de învățare relevante pentru profesioniștii a căror locuri de 

muncă sunt vulnerabile în fața automatizării, și are drept scop creșterea gradului de 

conștientizare a companiilor cu privire la beneficiile, costurile, procesele și rentabilitatea 

procesului de automatizare a muncii. În urma parcurgerii acestui program de seminarii se 

dorește ca fiecare organizație participantă să dobândească informațiile și cunoștințele necesare 

pentru identificarea și implementarea unui flux de automatizare. 

 

 

 

Servicii solicitate 

 

Dezvoltarea și implementarea unui program de seminarii în domeniul automatizării, pe o 

perioadă totală de 4 luni în intervalul 19/04/2021 – 19/08/2021. 

 

Programul va fi compus din: 

 

1. Etapa 1: Introducere și identificarea de oportunități legate de automatizare 

2. Etapa 2: Aprofundarea și testarea cunoștințelor dobândite  

 

 

 

 



 

 

 

1. ETAPA 1:  Introducere și identificarea de oportunități legate de automatizare 

 

Această etapă își propune familiarizarea participanților cu conceptul de automatizare și 

identificarea de potențiale procese de automatizare care ar putea fi implementate/dezvoltate în 

propriile organizații. 

 

Loc livrare: seminariile vor fi livrate exclusiv online 

Perioada de livrare: 19.04 - 31.05.2021 (include și acceptarea de către Autoritatea 

contractantă - recepție cantitativă și calitativă) 

 

Participanți: min. 5 organizații (aprox. 20 persoane) 

 

 

Livrabil U.M Cant. Specificații tehnice*** 

1. 2. 3. 4. 

A. Seminar de 

informare si 

conștientizarea 

privind automatizarea 

(generalități) 

oră 2 Curricula trebuie să adreseze minim următoarele aspecte 

generale privind procesul de automatizare: 

● prezentare generala a procesului de automatizare 

si a ceea ce poate face un robot 

● caracteristicile necesare pe care un proces trebuie 

sa le aibă pentru a fi automatizat 

● prezentarea etapelor procesului de automatizare   

● beneficiile si valoarea creata de automatizare 

● automatizarea în diverse industrii (exemple) 

● posibile contexte pentru automatizare (exemple) 

● rolul și gradul de implicare a departamentelor din 

organizație în programul de automatizare 

B. Atelier pentru 

asimilarea 

informațiilor 

oră 2 Curricula va cuprinde cel puțin următoarele subiecte: 

● metodologia privind modul în care sunt 

identificate oportunitățile de automatizare  

● abordarea procesului de selecție a oportunităților 

identificate 

● procesul de evaluare a complexității și a 

potențialului unui program de automatizare 

● prezentare generală a instrumentelor folosite în 

procesul de automatizare 

● beneficiile automatizării și modul în care 

impactează obținerea rezultatelor dorite 

● punctele critice cu care se poate confrunta o 

companie în dezvoltarea procesului de 

automatizare 

● bune practici privind identificarea și selectarea 

proceselor adecvate pentru automatizare 

C. Seminar de 

instruire și 

conștientizare – 

oră 10 Definirea și necesitatea existenței unui model 

operațional pentru implementarea programului de 

automatizare. 

Subiectele abordate: 



 

 

 

Model Operațional de 

Automatizare 

● structura organizațională și importanța ei pentru 

succesul automatizării 

● recomandări privind roluri și responsabilități în 

cadrul organizației 

● definirea modelului de operare a automatizării 

● colaborarea și legătura dintre responsabilii de 

implementare și celelalte departamente din 

organizație 

● definirea metodelor de automatizare ce urmează 

a fi implementate 

● stabilirea cadrului optim de funcționarea pentru 

atingerea obiectivelor setate 

● definirea metodologiei de implementare 

● definirea indicatorilor de performanță pentru 

măsurarea succesului  

 

D. Atelier de practică oră 40 Fiecare organizație participantă la programul trebuie să 

beneficieze de un atelier de lucru cu durata totală de 8 

ore. 

Subiectele abordate: 

● identificarea și documentarea unui proces de 

automatizare selectat de Beneficiar pentru 

implementare 

● programarea proceselor de automatizare și 

prioritizarea acestora pentru a asigura atingerea 

rezultatelor estimate 

● calcularea randamentului investițiilor  

 
 

 

2. Etapa 2: Aprofundare și testarea cunoștințelor dobândite  

 

În această etapă participanții se vor familiariza cu instrumentele de automatizare, prin 

seminarii, coaching individual, workshops, iar apoi vor fi evaluați și atestați. 

Prestatorul va pune la dispoziția participantilor acces la o platforma web pentru accesarea 

materialelor și modulelor de învățare.  

 

Loc livrare: seminariile vor fi livrate exclusiv online 

Perioada de livrare: 19.04 - 21.06.2021 (include și acceptarea de către Autoritatea 

contractantă - recepție cantitativă și calitativă) 

Participanți: min. 5 organizații (aprox.10 persoane) 

 

Livrabil U.M. Cant. Specificații tehnice*** 

1. 2. 3. 4. 
E. Program de 
seminarii 

oră 70 Activitățile (seminarii, workshops, sesiuni de 
aprofundare) vor avea o durata de minim 40 de ore. 
În plus, fiecare participant trebuie să beneficieze de 
minim 3 ore de coaching individual.  



 

 

 

 
Livrarea programului și certificarea se va face de 
către personalul specializat al prestatorului și 
utilizând resursele acestuia, care includ dar nu se 
limitează la:  

● planificarea programului de seminarii 
● platforma suport de seminar 
● modulele de învățare  
● resurse software pentru implementarea 

proceselor identificate în Atelierul Practic 
(livrabil D). 

● sesiuni de coaching și mentorat 
● monitorizarea progresului participanților 
● evaluarea participanților 
● testarea participanților 
● atestarea participanților  

 

 

 

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

 

Propunerea tehnică: 

 

● Ofertantul trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezenta documentație 

și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care 

serviciile furnizate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă 

posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv. 

● Propunerea tehnică va fi întocmită într-un mod organizat, astfel încât să permită 

identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile din 

prezenta documentație. 

● Operatorii economici vor oferta toate serviciile prevăzute în prezenta documentație, iar 

acolo unde este cazul, vor propune soluții pentru a îndeplini cerințele enunțate în prezentul 

document. 

 

 

Propunerea Financiară: 
 
Prețul va fi exprimat în lei fără TVA și va cuprinde toate cheltuielile ofertantului legate de 

prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele din prezenta documentație. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Valoarea estimată a contractului: 

 

 

Etapă  Preț total 

Etapa 1 
●  Introducere și identificarea de oportunități legate de 

automatizare 
●  Seminarii cu min.5 organizații (aprox. 20 participanți) 

45.000 lei 

Etapa 2 
●  Aprofundarea și testarea cunoștințelor dobândite  
●  Seminarii cu min. 5 organizații (aprox. 10 participanți) 

85.000 lei 

  

Valoare estimată TOTALĂ 130.000 lei 

 

 

 

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. 

 

Modalități și condiții de plată 

 

● Prestatorul va emite factura pentru serviciile livrate. Factura va avea menționat numărul 

contractului, datele de emitere și de scadență a facturii. 

● Factura va fi transmisă pe adresade email: ciprian.morcan@mobiliertransilvan.ro 

● Raportul de activitate și procesul verbal de îndeplinire a obligațiilor contractuale va 

însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății. 

 
 

Durata contractului: 5 luni de la data semnării acestuia de către părți 

Valabilitatea ofertelor: 30 zile, de la data limită de depunere a ofertelor  

 

  Posibilitatea depunerii de oferte alternative: Nu pot fi depuse oferte alternative. 
 

  Legislația aplicată 

 

•   LEGEA NR. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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• HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 
 Criterii de calificare: 
 

-    Situaţia personală a ofertantului: 

➢  Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile 

prevăzute la art. 164 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată 

îndeplinirea cerintei: se vor completa Formularele 1 si 2 puse la dispozitie de 

autoritatea contractantă în cadrul prezentei documentatii de atribuire; 

➢  Ofertantul nu are voie să aibă drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ 

de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda 

sau afin pana la gradul al doilea inclusiv, sa nu se afle in relatii comerciale cu persoanele ce 

detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Declaratia pe proprie raspundere 

privind inexistenta conflictului de interese, se va completata in conformitate cu Formularul 3 

de către toti ofertantii. 

 

Persoanele   cu   funcţie   de   decizie   din   cadrul   Asociației Cluster Mobilier Transilvan   

care aprobă/semnează documente emise în legătură cu prezenta procedură de atribuire sunt: 

 

Nr. 

crt. 

Numele si Prenumele Functie 

1 Morcan Ciprian Manager general 
2 Maier Lucian Director economic 
3 Miko Levente Consilier juridic/expert achizitii publice 

 

NOTA: In cazul in care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va 

prezenta declaratia privind conflictul de interese. În cazul în care vor exista 

subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentată de 

fiecare subcontractant/tert sustinător în parte. Dacă există incertitudini cu privire la situatia 

personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă îsi rezervă dreptul de a solicita 

informatii direct de la autoritătile competente. 

 

-     Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 

➢  Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o formă de înregistrare 

in conditiile legii din tara de rezidentă, precum si faptul că sunt legal constituiti, că nu se află 



 

 

 

în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesională de a 

realiza activitătile care  fac  obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi 

demonstrată îndeplinirea cerinței: certificatul constatator emis de Oficiul National al 

Registrului Comertului  de  pe  langa  Tribunalul  Teritorial,  din  care  sa rezulte  domeniul  

de  activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Certificatului 

Constatator trebuie să conţină informaţii reale/actuale la data prezentarii 

documentului. In cazul unei oferte depusa de catre o asociere, codul CAEN din certificatul 

constatator emis de ONRC prezentat de fiecare membru al asocierii trebuie sa aiba 

corespondent pentru partea de contract pe care o va realiza. Din documentul de inregistrare 

trebuie sa reiasa ca ofertantii detin cod CAEN aferent procedurii de atribuire. Codurile CAEN 

ale tuturor membrilor asocierii trebuie sa acopere întreg obiectul contractului. 

- În cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune următoarele documente 

care să ateste că persoana semnatară este autorizată: Statutul cu modificările la zi (incluzând 

şi încheierile de şedinţă). 

- Persoane juridice/fizice străine: Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de 

înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, conforme legii tarii 

de rezidenta a operatorului economic. 

In cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta 

aceste documente pentru partea de contract/acord-cadru pe care o va realiza. 

 

➢   Operatorii economici vor depune certificate care atestă plata impozitelor, taxelor 

și contribuțiilor  către bugetul  general  consolidat și bugetul  local  în 

conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, valabile la data 

depunerii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formulare 

 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul 

acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 

Lista formularelor: 

 

Formularul – 1: Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din legea nr. 98/ 2016 

privind achiziţiile publice; 

 

Formularul – 2: Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 in legea nr. 98/ 2016 

privind achiziţiile publice; 

 

Formularul – 3: Declarație privind conflictul de interese; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARUL nr.1 

 

Operator economic, 

 

(denumirea/numele) 

 

DECLARATIE privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, din Legea nr. 98 
din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

 

 

 

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), 

reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria 

răspundere, în calitate de ofertant la achiziția ………………………., sub sancţiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 164 

din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, 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 aplicabile; 

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 aplicabile; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de 

art.18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 

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 aplicabile; 

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 

aplicabile; 

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 aplicabile; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor 

financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

2.  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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 

suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele 

de care dispunem. 

 

3.  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii 

contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

4.  Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din 

Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei 

persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută 

serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă.» 

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele   şi   prenume)                                   _,   (semnătura   şi   ştampilă),   în   calitate   de 

                                ,    legal    autorizat    să    semnez    oferta    pentru    şi    în     numele 

 

(denumire/nume operator economic) 

 

 

 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 

ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnata de reprezentantul sau lega



 

 

 

Operator Economic                       FORMULARUL NR.2 
.......................... (denumirea) 

 

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 din Legea nr. 98 din 

19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, 

la procedura pentru atribuirea acordului cadru având ca obiect ……………………., organizată de 

………………………., declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute 

la art. 167 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, respectiv: 

-nu mi-am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind 

achiziţiile; 

- nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 

- nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea; 

- nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

- nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză 

- nudistorsionez concurenţa; 

- nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi 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 nu au dus la încetarea anticipată a 

respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară 

activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.» 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

 

(numele   şi   prenume)                                   _,   (semnătura   şi   ştampilă),   în   calitate   de 

                                ,    legal    autorizat    să    semnez    oferta    pentru    şi    în    numele 

 

(denumire/nume operator economic) 

 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul 

ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în 

parte, semnata de reprezentantul sau legal.



 

 

 

                                                                                
FORMULARUL NR.3 

 
DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 
 
 
 

1. Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele operatorului 

economic), in calitate de ofertant /ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura 

de achizitie având ca obiect Servicii de de organizare seminarii în cadrul proiectului „Cluj 

Future of Work (Cluj FOW/FOW)” organizată de Asociatia Cluster Mobilier Transilvan, în 

temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar 

pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi 

de interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere (conform anexei) al Asociatiei Cluster Mobilier Transilvan 

b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este 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 al Asociatiei Cluster Mobilier 

Transilvan 

c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, 

un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de 

natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul 

procesului de evaluare; 

d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în 

cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 

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 

Asociatiei Cluster Mobilier Transilvan; 

e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 Asociatiei Cluster Mobilier Transilvan 

 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 

dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 

procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 

câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

 

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Asociatiei Cluster 



 

 

Mobilier Transilvan, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 

noastră. 

 

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

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

 

(numele   şi   prenume)                                   _,   (semnătura   şi   ştampilă),   în   calitate   de 

                                ,    legal    autorizat    să    semnez    oferta    pentru    şi    în    numele 

 

(denumire/nume operator economic 

 

 

 
                        Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
 

 
TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL ASOCIATIEI 

 

Nr. 

crt. 

Numele si Prenumele Functie 

1 Morcan Ciprian Manager general 
2 Maier Lucian Director economic 
3 Miko Levente Consilier juridic/expert achizitii publice 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

 

(numele   şi   prenume)                                   _,   (semnătura   şi   ştampilă),   în   calitate   de 

                                ,    legal    autorizat    să    semnez    oferta    pentru    şi    în    numele 

 

(denumire/nume operator economic 

 


