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Programul: INTERREG V-A Romȃnia-Bulgaria  

Axa prioritara: 2 – „A green region”, 
Obiectiv specific: 2.1 – „To improve the sustainable use of natural heritage and resources and 
cultural heritage” 
Proiect: NATBIOT - „Natural heritage  - natural/ bio resources’ services” 
Contract nr. 82688/18.07.2018 
Cod Proiect: ROBG - 356 
Beneficiar: Miscarea Romana pentru Calitate (MRC)  

Formular nr. 1 

            OFERTANTUL, 
  ______________________ 
           (denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din OUG 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si 

utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor nationale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare 

Subscrisa ...........................................(denumirea ofertantului si 

sediul social/profesional), în calitate de ofertant in cadrul procedurii competitive 

de atribuire a „serviciilor de publicitate proiect – creare LOGO”, achizitionate in 

cadrul proiectului „NATBIOT-Natural heritage  - natural/ bio resources’ 

services”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa 

cu este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările și 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. 

Subscrisa............................, declar că voi informa imediat Miscarea 

Romana pentru Calitate dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. 

Persoanele implicate in mod direct in procedura de achizitie in cadrul 

Achizitorului sunt urmatoarele: 

- Poenaru Maria Magdalena – Reprezentant legal 
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- Manta Alina Georgiana - Manager proiect 

- Ianculescu Delia Corina – Responsabil achizitii 

- Staicu Loredana – Responsabil tehnic 

- Durlă Alina- Responsabil financiar  

- Badea Irina Raluca – Asistent Manager    

                                                       

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 

fiecare detaliu şi înţeleg că Miscarea Romana pentru Calitate are dreptul de a   

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii 

suplimentare.      

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea 

sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.    

Data:........................ 

.................................................. 

(numele şi funcţia persoanei autorizate) 

............................... 

(semnătura persoanei autorizate) 

 


