
  

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE-NR.1 

 

 

Subsemnatul________________________________________________, reprezentant 

împuternicit al _____________________________________________________________,  

                                                                                                                      

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă 

a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile : 

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

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat; 

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

modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție 

prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 

faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat; 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 

181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat; 

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

privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau 

de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul ofertant a 

fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 

respectivul ofertant a fost condamnat; 

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

nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare 

ale Comunităților 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, ca niciun membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit 

.  

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

şi înţeleg că locatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor 

orice documente doveditoare de care dispunem. 

  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data expirării perioadei de valabilitate a 

ofertei. 

 

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

 

OFERTANT, 

______________________________________________ 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pidp=41995922&d=2017-08-31#p-41995922
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?d=2017-08-31
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?d=2017-08-31
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?d=2017-08-31
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pidp=41995383&d=2017-08-31#p-41995383
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pidp=41995418&d=2017-08-31#p-41995418
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?d=2017-08-31
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pidp=65401735&d=2017-08-31#p-65401735
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pidp=23439113&d=2017-08-31#p-23439113
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?d=2017-08-31
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pidp=65402587&d=2017-08-31#p-65402587
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pidp=65402587&d=2017-08-31#p-65402587
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pidp=65402602&d=2017-08-31#p-65402602
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pidp=63695715&d=2017-08-31#p-63695715
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pidp=63695762&d=2017-08-31#p-63695762
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pidp=63697829&d=2017-08-31#p-63697829
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pidp=63697832&d=2017-08-31#p-63697832
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?d=2017-08-31
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdsojrha/legea-nr-656-2002-pentru-prevenirea-si-sanctionarea-spalarii-banilor-precum-si-pentru-instituirea-unor-masuri-de-prevenire-si-combatere-a-finantarii-actelor-de-terorism?pidp=64061055&d=2017-08-31#p-64061055
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnzr/legea-nr-535-2004-privind-prevenirea-si-combaterea-terorismului?pidp=63697824&d=2017-08-31#p-63697824
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pidp=41994745&d=2017-08-31#p-41994745
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pidp=96797768&d=2017-08-31#p-96797768

