
 

 

OPERATOR ECONOMIC  
____________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
Subsemnatul __________________, reprezentant împuternicit al 
________________________________________________________________,  
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţejudecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunileprevazute la 
art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 
10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  
e) spălarea banilor, prevăzută de 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 de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  
 
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, 
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta 
definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 
orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
Data completării ...................... 
Semnatura__________________________ 
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OPERATOR ECONOMIC  
____________________ 
(denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de ……………………. 

(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la…………………………, declar pe 

proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 
subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio 
persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de 
supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în 
procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
   b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu suntsoţ/soţie, rudă sau afin, până 
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de 
supervizare a beneficiarului; 
   c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură 
să afecteze independenţa şi imparţialitateaautoritătii contractante pe parcursul procesului de 
evaluare;  
   d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 
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 beneficiarului, implicate în procedura de atribuire;  
   e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu am 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 beneficiarului și care sunt implicate în procedura de atribuire.  
 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat beneficiarul dacă 

vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii 

de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţicâştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai beneficiarului cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
Data completării ...................... 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 

 
 
 
 
 
 


