
Operator economic                        

............................................................... 

(denumirea/numele) 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din 

Legea  nr. 98/2016 

 

 Subsemnatul(a...............................................  reprezentant împuternicit al 

.............................................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant 

la procedura ACHIZIȚIE DIRECTĂ  pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect 

”Proiectare și execuție lucrări obiectiv de investiție Amenajare canal de scurgere ape pluviale pe 

Șos.Cornățelu din comuna Băleni , sat Băleni-Români, jud.Dâmbovița ” declar pe proprie răspundere 

că NU mă aflu în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu am fost condamnat 

prin hotărâre definitivă a unei instanțejudecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările si completările  ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările si 

completările ulterioare, si infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție, cu 

modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ - 18 5  di 

Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 

si combaterea terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației 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 si sancționarea 

spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanțării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de 

art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările si completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților 

Europene din 27 noiembrie 1995. 

            Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînțeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul  în declarații. 

 

Data completării:________________                                             Nume, prenume) 

                                                                                                 ADMINISTRATOR  

                                                                                                              (Funcție) 

 

                           ______________________ 

      (semnătura autorizată) 

 

 

 



Operator economic      

.............................................................. 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din 

Legea  nr. 98/2016 

 

 

 Subsemnatul(a), .......................................................... , reprezentant împuternicit al 

..................................................  cu sediul în localitatea 

..................................................................................................................................................................... 

       (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu ne aflăm in situațiaprevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuțiilor la bugetul general consolidat. 

 Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu seînțeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice 

documente doveditoare de care dispunem. 

 

           Data completării ____________                                               

                                                                                                              (Nume, prenume) 

                                                                                                       ADMINISTRATOR  

                                                                                                                      (Funcție) 

 

                             ______________________ 

      (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operator economic                        

................................................. 

   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din 

Legea  nr. 98/2016 

 

Subsemnatul(a), ..........................................  , reprezentant împuternicit al 

...............................................  cu sediul în localitatea 

................................................................................................. , județul ...........................................       

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

în calitate de ofertant la procedura simplificata proprie pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect „Proiectare și execuție obiectiv de investiție ”Amenajare canal de scurgere ape 

pluviale pe Șos.Cornățelu din comuna Băleni ,sat Băleni-Români, județul Dâmbovița ”  declar pe 

proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute la art. 167 din LEGEA nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, respectiv: 

    a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 

prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată 

încălcarea acestor obligații; 

    b) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității; 

    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 

instanțejudecătorești sau a unei autorități administrative; 

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că 

operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței 

în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    e) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 

această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 

    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 

distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe; 

    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în 

cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 

concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 

plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la 

solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şiselecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte 

documentele justificative solicitate; 

    i) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității 

contractante, să obținăinformațiiconfidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijențăinformații eronate care pot avea o influență 

semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică către 

respectivul operator economic. 

 Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu șiînțeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data completării:__________                                                           

                                                                                                            (Nume, prenume) 

                                                                                                       ADMINISTRATOR  

                                                                                                                   (Funcție) 

 

                             ______________________ 

      (semnătura autorizată) 



        Operator economic 

    ...........................................................  

                (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE  
privind respectarea condițiilor de mediu, social şi al relațiilor de muncă 

 

 

Subsemnatul/a, ...........................................................  (nume și prenume în clar a persoanei 

autorizate), în calitate de reprezentant legal al ............................................................. (ofertant individual / 

ofertant asociat) la procedura de achiziție publica ACHIZIȚIE DIRECTĂ – Proiectare și execuție 

lucrări obiectiv ”Amenajare canal de scurgere ape pluviale pe Șos.Cornățelu din comuna Băleni, 

sat Băleni-Români , JUD.DÂMBOVIȚA (se menționează procedura), organizată de PRIMĂRIA 

BĂLENI , declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ținut cont de toate reglementările 

referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă pentru 

activitățile ce se vor desfășura pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări, în conformitate cu 

prevederile Legii securitățiisesănătății în muncă nr. 319/2006, Legea nr. 265/2006 privind aprobarea 

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlalte reglementări aplicabile. Totodată, în 

conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că mă angajez ca pe toată durata de 

îndeplinire a contractului de lucrări să respect reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.  

 In calitate de contractant ne vom asigura ca toate aceste prevederi vor fi obligatorii pentru toți 

subcontractanții. 

 

 

Data completării: ________________ 

Operator economic 

.................................................... 

 

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 



 

ACORD DE ASOCIERE 

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 

    

1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 

cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 

fiind câştigătoare.  

 

                  

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică este: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de 

asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

 

3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării 

procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( 

în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea 

constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru 

semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 

acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din 

acord; 



c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 

la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor 

fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

astăzi............................(data semnării lui) 

 

 

Liderul asociatiei: 

 

______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 

 

ASOCIAT 1, 

___________________ 

 

ASOCIAT 2, 

___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 

cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  

 

 

 


