
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT     

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) 

 
 
  

 DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164  

din Legea 98/2016 

 
 
 Subsemnatul, ................................................................................................., reprezentant 

împuternicit al .................................................................................. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al candidatului/ofertantului ..................................., declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la 
art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, 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, infracţiuni 
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, traficul şi 
exploatarea persoanelor vulnerabile, 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. 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 
cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal referitor la: 
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori 
unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani 
sau cu amendă." Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ................. 
Numele şi prenumele semnatarului ................. Capacitate de semnătură ................. 
Data ................. NOTĂ: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, 
de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul asocierii, se va 
prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 
 

 

 

 

 


