
DECLARAŢIE  PE PROPRIA RĂSPUNDERE-NR.2 

 

 

Subsemnatul________________________________________________, reprezentant 

împuternicit al _____________________________________________________________,  

declar pe proprie răspundere neîncadrarea mea în oricare dintre următoarele situații: 

 

a) se află în procedura insolvenței, faliment sau în lichidare, în supraveghere judiciară 

sau în încetarea activității; 

b) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar 

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

unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative; 

c) 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; 

d) participarea anterioară a ofertantului 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; 

e) ofertantul și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în 

cadrul unui contract de închiriere/ contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste 

încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancțiuni comparabile; 

f) ofertantul s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la 

solicitarea locatorului în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să 

prezinte documentele justificative solicitate; 

g) ofertantul a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al locatorului, 

să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

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

semnificativă asupra deciziilor locatorului privind excluderea din procedura de licitaţie a 

respectivului ofertant. 

               h) ofertantul a fost desemnat câştigător la o licitaţie publică anterioară privind 

bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat 

contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, 

calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 

 

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. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

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

ofertei. 

 

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

 

 

OFERTANT, 

 

 

 

 


