
FORMULARUL 1 

 OFERTANTUL 

  .. ....................... 

 (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE 

privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, privind achizitiile 

sectoriale 

 

  Subsemnatul, reprezentant imputernicit al …………………………………….. (denumirea/numele si 

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei 

de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, privind 

atribuirea contractelor sectoriale,  respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei 

instante judecatoresti pentru: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 
prevăzute la art. 10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 
181—185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) acte de terorism prevăzute la art. 32—35 şi art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

e) spălarea banilor, prevăzută la 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 la art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209—217 din Legea 
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 
ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca entitatea Contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 



Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

       

 Data completarii ................                                                     

 

 

 

 Candidat/ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                   

 

 

 

 



FORMULARUL 2 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE  

privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016 

 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-

peroana juridica], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ……………… pentru 

achizitia de .................................. Cod   CPV:   .................. la data de .............. [se insereaza data], 

organizata de ………………………….., 

declar pe proprie raspundere ca: 

 

- mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de 
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în tara în care este 
stabilit ofertantul) pâna la data solicitata................. 

 
 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si 

înteleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

ndidat/ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 

 

 
 
 
 



                                                                                                                       FORMULARUL 3 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE  

privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016 

 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-

peroana juridica], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ……………… pentru 

achizitia de .................................. Cod   CPV: ..................... la data de .............. [se insereaza data], 

organizata de ……………………………….., 

 

declar pe proprie raspundere ca: 

a) nu încalc obligaţiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale 
entităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în 
încetarea activităţii; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar 
entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă 
adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti, a unei autorităţi 
administrative sau a unei organizaţii internaţionale; 

d) nu ma aflu 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, prevăzute la art. 75 alin. (3); 

e) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care a condus la 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri 
mai puţin severe; 

f) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract 
de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată 
respectivului contract, plata de daune interese sau alte sancţiuni comparabile; 

 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 

entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 



Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

 

 

            

 

  Candidat/ofertant, 

                     _______________ 

                  (semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL 4 

Operator economic 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73
  
din Legea 99/2016 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant la 

procedura de ......................... [se menţionează procedura] pentru achizitia de 

........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, 

seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de 

................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 

 

a) Societatea noastra nu participa 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 al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 

b) Societatea noastra nu participa 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 al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 
subcontractanţi propuşi; 

c) Societatea noastra nu  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 entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire; 

d) Societatea nostra nu are 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 entităţii contractante sau al prestatorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire. 

 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca 

entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. 

Candidat/ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 


