
                                                                          Formular 3 - neincadrare in art. 164 din Legea 

98/2016 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 

achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 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. 

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 dispun. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 



Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data completării 

Operator economic,.................................  

(semnătură autorizată) 

 

Nota: se solicita atât ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator 

                                                                     

 

 

 

 


