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OFERTANT
........................ (denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu
modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul (a), .................................................................................., în calitate de reprezentant
legal al .............................................., referitor la procedura de achizitie directa – echipamente
IT_________________________ (CPV-___________), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele
descrise la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodata declar că am luat cunoștință de prevederile articolului 57 din Regulamentul financiar
UE nr. 966/2012 precum și prevederile legislației naționale în vigoare.
Subsemnatul(a), .................................................................................., declar că voi informa
imediat Universiatatea Andrei Șaguna dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. De
asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Universiatatea Andrei Șaguna are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
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Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

..................................................................................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
..................................................................................
Semnătura persoanei autorizate

A se completa / particulariza
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