
 

 

Formularul 3 

 

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/terţsusţinător 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. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

aprobată prin Legea nr. 337/2006, 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 

(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant 

asociat/terţsusţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează 

procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de  ................ 

(zi/luna/an), organizată de ............ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria 

răspundere că: 

a)  nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul 

–sindic 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şicontribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 

solicitată; 

c)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 

prejudicii beneficiarilor; 

d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 

instanţejudecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greşeli în materie profesională. 

                  e) eu declar că informaţiile furnizate in scopul demonstrariiindeplinirii criteriilor 

de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg 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) 


