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OPERATOR ECONOMIC 
………………………….. 
     (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE 
LA ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 
         Subsemnatul .........., reprezentant împuternicit al ................., 
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de 
.......... (candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al 
candidatului/ofertantului)  la procedura de .............. pentru achiziția de 
..............., la data de ............. organizată de ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GERFIERI, 
declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 alin. 
(1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv nu am fost 
condamnat prin hotarare 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. 18^1 - 18^5 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 
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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) frauda, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
 
       De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 
acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) 
din Legea 98/2016.  
 
      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. 
 

Totodata, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 - Falsul în 
Declaraţii din Codul penal privind: Declararea necorespunzătoare a adevărului, 
făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care 
aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
 
Data: ...../…../…… 
…………………………...., în calitate de ............................., legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele 
................................................................................. . 
                                                       (denumirea/numele operatorului economic) 
 
Nota : se va completa şi de către ofertantul asociat, subcontractant sau terţul 
susţinător (dacă este cazul) 
 


