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Operator Economic 

____________________ 

(denumirea/numele) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare) 

 

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

operatorului economic) în calitate de ofertant in cadrul procedurii 

………………………………………………………………….. (numar, denumire), declar pe propria 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică și sub sancţiunile aplicabile faptei de 

fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzuta la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. 
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 și/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. 
 

Persoanele de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește procedura în cauză, sunt: 

1. Marian PETRACHE – Președinte - Consiliul Județean Ilfov;  

2. Rizia TUDORACHE – Vicepreședinte - Consiliul Județean Ilfov;  

3. Petre POPEANGA – Vicepreședinte - Consiliul Județean Ilfov;  

4. Monica TRANDAFIR – Secretar General al Județului Ilfov;  

5. Bogdan COSTEA – Director executiv - Direcția Economică;  
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6. Constantin CALINOIU – Director executiv - Direcția Investiții;  

7. Adriana Jenica COMAN – Director executiv - Direcția Juridică și Administrație Publică Locală;  

8. Remus TRANDAFIR – Director executiv - Direcţia Management Programe de Dezvoltare;  

9. Marilena PADURE – Director executiv adjunct - Direcția Economică;  

10. Irina SULIMAN - Director executiv adjunct - Direcția Juridică și Administrație Publică Locală;  

11. Ileana Virginia ANGHEL-PERSON – Director ex. adj. - Direcţia Management Programe de Dezvoltare;  

12. Gabriela ALDEA – Șef serviciu;  

13. Franco POP – Șef serviciu;  

14. Marioara RADU – Șef serviciu;  

15. Liviu Stelian BATAGUI – Șef serviciu;  

16. Niculae BITA – Șef birou;  

17. Ion VOICU – Șef serviciu;  

18. Alexandra TATU – Șef birou;  

19. Ionica VLADUTESCU – Șef serviciu;  

20. Jana-Eugenia PETRESCU – Șef serviciu;  

21. Alexandrina MARICA – Șef birou;  

22. Nicolae CIRSTEA – Șef birou;  

23. Alina Ioana CARCIUMARESCU – Șef Seviciu Disciplina în Construcții;  

24. Ramona VOICU – Șef serviciu;  

25. Gabriela STATE – Șef serviciu;  

26. Iulian VIȘANU – Arhitect Șef;  

27. Andra DIACONESCU – Director executiv - Direcția Comunicare și Mass Media;  

28. Claudia Irina NICULAE – Șef birou;  

29. Cristina NISTOR CALIU – Șef birou;  

30. Iulian Constantin ANGHELUȘ – Șef Serviciu;  

31. Gabriel Onoriu DRAGOMIR – Șef serviciu;  

32. Andrei Călin VAIDA – Șef Birou;  

33. Marius Cătălin GHINEA – Șef serviciu;  

34. Andreea MARTINESCU – Șef serviciu;  

35. Ovidiu Valentin ALEXEI – Director de cabinet;  

36. Florica TĂBĂCARU -  Șef serviciu;  

37. Horațiu MARIN – Șef serviciu; 

38. Constantin Ovidiu MIHAI – Șef serviciu; 

39. Adrian ȘEBE – Șef serviciu; 

40. Marius ȚÂNCĂ – Șef birou; 

41. Alexandra CEOBOTAREV – Șef birou; 

42. Elena SANDACHE – Șef serviciu. 

 

Subsemnatul, …………….. declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare inclusiv cele de care dispun. 

De asemenea, 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. 

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, ……………… 

Reprezentant /Reprezentanţi legali ……………… 













ANEXA NR. 7
Proiectant: S.C. PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L.

DEVIZ GENERAL conf. HG 907/2016

în mii lei / mii euro, la cursul   4.760 / 1 euro cursul info euro  213/05/2019

Deviz pe obiect:
Obiect 1: ARHITECTURA - RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE

Corp "A", Corp "B" si Corp "C"

UM Cantita
Pret unitar Total

1 Pereti de compartimentare gipscarton cu rezistenta la foc REI 60min 15cm mp 78.4
2 Pereti de compartimentare gipscarton cu rezistenta la foc REI 150min 18cm mp 5.60
3 Pereti de compartimentare gipscarton cu rezistenta la foc REI 90min 15cm mp 7.80
4 Vopsea lavabila de interior mp 91.80
5 Vata minerala fonoabsorbanta mp 0
6 Pardosela linoleum mp 11
7 Transport moloz tone 0
8 Usa PVC sau aluminiu+geam armat+ reparatii in jurul tocului buc 0
9 Usa lemn EI-15 80/200 buc 1

10 Usa lemn EI-15 96/200 buc 1
11 Usa plina lemn 70/210 buc 1
12 Usa URF 60min 90/190 buc 2
13 Usa EI-30 80/210 buc 0
14 Usa EI-90 120/210 buc 1
15 Sistem bara antipanica buc 0

16
Usa metalica EI60C cu sistem autoinchidere +reparatii in jurul tocului ( 90/210x5), 
(78/210x4) buc 0

17 Sistem autoinchidere usa buc 23
18 Accesorii si sisteme de prindere si fixare usa buc. 20
19 Bagheta, coturi si elemente de legatura cu accesorii de montaj buc 20
20 Scara metalica exterioara + materialele necesare construirii acesteia buc 0
21 Rampa pentru persoane cu handicap locomotor ( cu materiale + manopera incluse) buc 0
22 Mana curenta rampa pentru persoane cu handicap locomotor ml 0

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare  (fãrã TVA)

Beneficiar/Investitor: Consiliul judetean Ilfov

Centru de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici "Domnesti"



TOTAL

Data intocmire: Beneficiar/investitor Intocmit

13.05.2019 Consiliul judetean Ilfov SC PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L

ing. Viorel Spiridon



Proiectant: S.C. PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L.

cursul info euro 13/05/2019

Deviz pe obiect:
Obiect 2: INSTALATII - DETECTIE

Corp "A", Corp "B" si Corp "C"

UM Cantitate
Pret unitar Total

1 Centrala de detectie incendiu buc 0 0.00
2 Detector optic de fum si caldura, adresabil buc 10.00 0.00
3 Detector de caldura, adresabil buc 0.00 0.00
4 Buton incendiu, adresabil buc 5 0.00
5 Sirena de incendiu de interior buc 2 0.00
6 Sirena de incendiu de exterior, adresabila, cu socul IP65 buc 0 0.00
7 Cablu JE-H(St) E30  2x2x0.8mmp m 210 0.00
8 Modul 3IN/4OUT buc 6 0.00

TOTAL 0.00

Data intocmire: Beneficiar/investitor Intocmit

13.05.2019 Consiliul judetean Ilfov SC PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L

Director, ing. Viorel Spiridon

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare  (fãrã TVA)

ANEXA NR. 7

DEVIZ GENERAL conf. HG 907/2016

în mii lei / mii euro, la cursul   4.760 / 1 euro 

Beneficiar/Investitor: Consiliul judetean Ilfov

Centru de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici "Domnesti"



Proiectant: S.C. PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L.

cursul info euro 13/05/2019

Deviz pe obiect:
Obiect 3: INSTALATII - HIDRANTI INTERIORI

Corp "A"

UM Cantitate
Pret unitar Total

1
Conducta din otel galvanizat 
(de culoare rosie) ml 50 0.00

2 Grup de pompe pentru hidrantii interiori buc 0 0.00
3 Grup de pompe pentru hidrantii interiori buc 0 0.00
4 Rezervor de apa pentru incendiu buc 0 0.00
5 Rezervor de apa pentru incendiu buc 0 0.00
6 Teu conducta otel galvanizat culoare rosie buc 15 0.00
7 Cot conducta din otel galvanizat culoare rosie buc 20 0.00

8
Hidrant interior de incendiu complet echipat
ø 2"  L = 20m buc 4 0.00

 
TOTAL 0.00

Data intocmire: Beneficiar/investitor Intocmit

13.05.2019 Consiliul judetean Ilfov SC PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L

Director, ing. Viorel Spiridon

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare  (fãrã TVA)

ANEXA NR. 7

DEVIZ GENERAL conf. HG 907/2016
Centru de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici "Domnesti"

în mii lei / mii euro, la cursul   4.760 / 1 euro 

Beneficiar/Investitor: Consiliul judetean Ilfov



Proiectant: S.C. PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L.

cursul info euro  13/05/2019

Deviz pe obiect:
Obiect 4: INSTALATII - ILUMINAT DE SIGURANTA

Corp "A", Corp "B" si Corp "C"

UM Cantitate
Pret unitar Total

1 Corp de iluminat de securitate pentru evacuare tip "E3" - EXIT buc 26 0.00
2 Corp de iluminat de securitate pentru evacuare tip "E3" - HIDRANT buc 4 0.00
3 Corp de iluminat de siguranta tip "E4" buc 0 0.00
4 Corp de iluminat de siguranta tip "E4" - ANTIPANICA buc 5 0.00
5 Corp de iluminat de siguranta tip "E4" - CONTINUAREA LUCRULUI buc 4 0.00
6 Corp de iluminat de siguranta tip "E4" - EVACUARE buc 0 0.00
7 Tub protectie PVC cu intarzierea propagarii focului cu D = 16mm m 300 0.00
8 Cablu CYYF 2x1.5mmp m 300 0.00

TOTAL 0.00

Data intocmire: Beneficiar/investitor Intocmit

13.05.2019 Consiliul judetean Ilfov SC PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L

Director, ing. Viorel Spiridon

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare  (fãrã TVA)

ANEXA NR. 7

în mii lei / mii euro, la cursul   4.760 / 1 euro 
Centru de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici "Domnesti"

DEVIZ GENERAL conf. HG 907/2016

Beneficiar/Investitor: Consiliul judetean Ilfov



Proiectant: S.C. PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L.

Deviz pe obiect:
Obiect 5: INSTALATII - DESFUMARE

Corp "A"

UM Cantitat
Pret unitar Total

1 Trape desfumare buc 4
2 Tub racordat la deflector evacuare scapari gaze buc 0 0.00

TOTAL 0.00

Data intocmire: Beneficiar/investitor Intocmit

13.05.2019 Consiliul judetean Ilfov SC PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.R.L

Director, ing. Viorel Spiridon

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare  (fãrã TVA)

ANEXA NR. 7

în mii lei / mii euro, la cursul   4.760 / 1 euro cursul info euro/13/05/2019

DEVIZ GENERAL conf. HG 907/2016

Centru de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici "Domnesti"

Beneficiar/Investitor: Consiliul judetean Ilfov
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