
 Formularul nr. 3 
Operator economic 

.......................... 
(denumirea) 

DECLARAȚIE 
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

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

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la achiziția prin cumpărare directă pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), 

codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea 

autorităţii contractante), 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 situaţiile 
prevăzute de dispozițiile art. 167 din Legea 98/2016, respectiv: 

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice;  

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care  pune în discuţie integritatea;  
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 

în cadrul sau în legătură cu achiziția în cauză;  
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu achiziția în 

cauză;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de achiziție si nu am condus la o 

distorsionare a concurenţei;  
g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne 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 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu am trimis declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii;  
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante 

sau să obţinem informaţii confidenţiale. 
 

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, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta 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 făcuta serveşte pentru producerea 

acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 



 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ....................... 

Numele  şi prenumele semnatarului ....................... 
Data ....................... 

 

 


