
ROMANIA  

JUDETUL CONSTANTA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 

DIRECTIA TEHNIC-ACHIZITII 

NR. 109094/25.08.2017 

 

 

      CĂTRE, 
                                     

OPERATORII ECONOMICI  
INTERESAŢI  

 

 
Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic la 

documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca 
obiect:,,Serviciilor de consultanţă şi informare juridică, asistenta si 

reprezentare juridica în legatura cu organizarea, functionarea, 

restructurarea si integrarea serviciului public de termoficare in municipiul 
Constanta” vă comunicăm următoarele: 
 

Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:  

 
Intrebare: 

Ne puteti va rog trimite un model de declaratie pentru Declaratia privind 
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016? 

 

 
Raspuns: 

 Va transmitem atasat model de Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile 
prevăzute la art.164 din legea nr. 98/2016 si Declaratie privind neincadrarea in 
situațiile prevazute de art. 165, 167 din legea 98/2016 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
 

Daniela NANU 
                                                                 
  Sef serviciu                                                                                    Inspector 

Neida Molagean                                                                      Nilghiun Manea 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE 

 LA ART.164 DIN LEGEA NR.98/2016 

 

Subsemnatul,[se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică] 

........................................., ] în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/terț 

susținător la ofertantului/candidatului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 

din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu  mă aflu în situația 

prevăzută la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice respectiv, nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 

dintre următoarele infracţiuni : 

    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.  

Declar de asemenea că nu  a fost condamnat pentru infracțiunile sus menționate, 

vreun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere, sau care are 

putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul subsemnatului .  

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 dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________                                                                            

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

    Data completării ...................... 

                                                                             Operator economic, 
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         _________________ 

                     (semnatura autorizată) 

Nota :se va completa și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terțul susținător (dacă 

este cazul) 

 

OPERATOR ECONOMIC             

_____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUAȚIILE PREVAZUTE DE 

ART. 165, 167 DIN LEGEA 98/2016 

 Subsemnata . .............................................................................in 

calitate de ofertant la procedura de Achizitie Publica de:................................................ 

cod CPV la data de ...............................organizata de Munipiul Constanta, str. Bdul Tomis 

nr. 51, Constanta, declar pe proprie raspundere ca: 

a)nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator - sindic; 

b)mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit; 

c) In ultimii doi ani nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive 

imputabile mie, fapt care nu ar produce sau ar fi de natura sa produca grave prejudicii 

beneficiarilor mei; 

d)nu am fost condarnnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante 

judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 

unei greseli in materie profesionala; 

e)nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea 

contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

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 dispunem. 

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 completării      Operator economic, 

 

 
 


