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Formularul nr. 1 
 
Operator economic 
ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator 
........................... 
(denumire/sediu) 
 
 
 

DECLARATIE privind privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016 
 
 

Subsemnatul ........................., reprezentant al  ............................., (denumirea operatorului 
economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator) in calitate de ofertant/ asociat/ 
subcontractant/ tert sustinator, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de 
achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu am fost condamnat prin 
hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 

a). constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care sunt stabilit; 

b). infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt 
stabilit; 

c). infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care sunt stabilit; 

d). acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt stabilit; 

e). spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a 
finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de 
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt stabilit; 

f). traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 
penale a statului in care sunt stabilit; 
 
Declar de asemenea ca nici unul din membrii organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control al .............................. denumirea 
operatorului economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator nu a fost condamnat prin 
hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 
a). constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 
penale a statului in care sunt stabilit; 
b). infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt 
stabilit; 
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c). infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care sunt stabilit; 

d). acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt stabilit; 

e). spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a 
finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de 
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care sunt stabilit; 

f). traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 
penale a statului in care sunt stabilit; 
 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
 
 
Data completarii 
................ 
 

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, 
                                      ………………………………. 
                                            Administrator  
               (nume, prenume, functie, semnatura autorizat) 
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Formularul nr. 2 
Operatorul economic 
(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator) 
...................................... 
(denumire/sediu) 
 
 
 

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 
 
Subsemnatul ..........................................., reprezentant al  ................................. (denumirea operatorului 
economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator) in calitate de ofertant/ asociat/ 
subcontractant/ tert sustinator, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de 
achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu intruna din 
urmatoarele situatii: 
a). am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 al Legii nr. 98/2016; 
b). procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii; 
c). am comis o abatere profesionala grava care imi pune in discutie integritatea; 
d). am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in 
legatura cu procedura in cauza; 
e). ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura; 
f). participarea anterioara la pregatirea procedurii de atribuire conducand la o distorsionare a 
concurentei; 
g). mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract 
de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate 
anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sanctiuni comparabile. 
 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
 
Data completarii 
.............................. 
 
 

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, 
             …………………………………….. 
                                         Administrator  
            (nume, prenume, functie, semnatura autorizat) 
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Formularul nr. 3 
Operator economic 
ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator 
......................................... 
(denumire/sediu)  
 
 
 

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice 

(evitarea conflictului de interese) 
 

Subsemnatul ........................................ reprezentant al ..................................... (denumirea si 
datele de identificare ale operatorului economic/ ofertant la procedura de achizitie publica Achizitie 
directa pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Servicii de consultanta 
achizitii publice- Comuna Tunari, CPV 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul 
achizitie (Rev.2) , organizata de Comuna Tunari, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile 
art. 59 al Legii nr. 98/2016 si componenta listei cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea 
contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sub sanctiunea 
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in 
situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
 
In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de Ministerul 
Justitiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine) sau extras 
din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din care sa rezulte 
ca nu avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau 
care se afla in relatii comerciale cu persoanele nominalizate mai jos: 

Persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante Comuna Tunari: 
Primar Alexandru Neacsu 
Viceprimar Cristian Niculae 
Administrator public Marian Ion 
Contabil: Alecu Nicoleta Andreea 
Secretarul primariei: Rusti Luminita Manuela 
Consilieri locali: Niculae Jan, Calmus Ionut Valentin, Dobre Dumitru, Oprea Marian, Spau 
Dumitru, Stefania Petrisor, Popa Ionel, Cote Grigore, Dragu Dragos Georgian, Dumitru Andreea, 
Costea Iliuta, Marin Marin, Ganea Gabriel Radu. 
 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 
Data completarii 
........................ 
 

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator, 
                                    ……………………………………………. 
                                         Administrator  
                  (nume, prenume, functie, semnatura autorizat) 
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Operator economic 
ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator 
................................ 
(denumire/sediu) 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 
 
 

Subsemnatul(a), .......................... reprezentanta a ....................................., cu sediul in ..................., 

judetul ......................, ofertant la procedura de achizitie publica Achizitie directa pentru atribuirea 

contractului de servicii avand ca obiect Servicii de consultanta achizitii publice- Comuna Tunari, CPV 

79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitie (Rev.2) , organizata de Comuna Tunari, declar 

pe propria raspundere ca la data solicitarii ofertei, nu am datorii la bugetul local si la bugetul de stat. 

 

  

Data: .................................. 
 

 

…………………………… 
Administrator 

(reprezentantlegal/imputernicit) 

 
 


