Formular - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea
98/2016
OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numele)
...................................................................
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

D E C L A R A Ţ I E privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr.
98/2016
Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al
......................................................................................... (denumirea operatorului economic),
în calitate de candidat/ofertant/terț susţinător/subcontractant al candidatului/ofertantului, la
procedura de .......................................................................... (se menţionează procedura)
pentru
atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
.....................................................................
...................................................................................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ........................................., la data de .......................................
(zi/luna/an), organizată de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, declar pe propria
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzuta la art. 167 din Legea
privind achizițiile publice nr. 98/2016, respectiv că:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016, am
respectat reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă,
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii (daca este
cazul).
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară
sau în încetarea activităţii
c) nu am comis nici o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie
integritatea, nu am primit o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi
administrative pentru asemenea abatere
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză
f)
□ am participat la pregătirea procedurii de atribuire dar aceasta nu a condus la o distorsionare
a concurenţei
□ nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire
g) nu 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
h) nu am prezentat declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, an prezentat informaţiile solicitate, sunt în
măsură să prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, nu am încercat să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi
avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă
informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
Nu prezint informaţii false ci prezint informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie
Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice documente
doveditoare de care dispun în scopul verificării, confirmării declaraţiilor şi în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice, autorități competente străine sa furnizeze informații reprezentanților
autorizați ai autorității contractante – Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, cu privire
la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră.
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 că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 din Legea nr. 286
din 17 iulie 2009 (*actualizata*) privind Codul penal: «Falsul în Declaraţii» 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 completării .......................
............................................................ Operator economic,
............................................................. (numele si prenumele)
............................................................ (semnătura autorizată şi ştampila )
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.

