Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020
Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia
Contract POCU/227/3/8/118210
SOLICITANT/BENEFICIAR/OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
..........
(denumirea/numele)
DECLARA IE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 - 15 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul(a), ......................., în calitate de ......................., referitor la procedura de
achiziție servicii de publicitate, în cadrul proiectului “Management competitiv în Regiunea Sud
Muntenia”, POCU/227/3/8/1118210, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile
faptei de fals în declarații, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că ( .........ofertantul) nu se află în
conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 13 și 14 din OUG nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sanc ionarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora.
Subsemnatul(a), reprezentant legal al ofertantului, declar că am luat la cunoștință despre
obligația pe care ofertantul o are în temeiul art. 15 alin. (2) din OUG nr. 66/2011; astfel, în cazul
apariției unei situații de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție,
ofertantul va notifica în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi va lua
măsuri pentru înlăturarea situa iei respective.
Subsemnatul(a), reprezentant legal al ofertantului, declar că informațiile furnizate sunt
complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul
verificării și confirmării declarației, orice documente doveditoare de care dispune ofertantul. În
acest sens, subsemnatul, reprezentant legal al ofertantului, mă oblig să înaintez achizitorului
orice documente doveditoare solicitate, în măsura în care ofertantul dispune de acestea.
Subsemnatul(a), reprezentant legal al ofertantului, înțeleg că, în cazul în care această
declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legisla iei penale
privind falsul în declarații.
Data. . . . . . . . . .
(numele şi func ia persoanei autorizate)
..........
(semnătura persoanei autorizate)
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