
    Formularul 12 B 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 
    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în 
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect .................... 
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. 
(zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii contractante), declar 
pe propria răspundere ca: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară 
cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre 
situaţiile prevăzute la lit. a); 
    c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 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^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit sau nu mi-am îndeplinit în mod defectuos 
obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de 
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională; 
    e) nu prezint informatii false sau prezint informatiile solicitate de catre autoritatea 
contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-d). 
    Subsemnatul declar ca 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 aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
                                                    Operator economic, 
                                                        ..................................... 
                                                        (semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


