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RO 

 

Declarație pe propria răspundere referitoare la criteriile de excludere  

și de eligibilitate 

Subsemnatul/Subsemnata [a se introduce numele semnatarului acestui formular], 

(doar pentru persoane fizice) 

reprezentându-se pe sine 

însuși/pe sine însăși 

(doar pentru persoane juridice) reprezentând următoarea 

persoană juridică:  

 

Numărul actului de identitate 

sau al pașaportului:  

 

(„persoana”) 

Denumirea oficială completă: 

Forma juridică oficială:  

Numărul de înregistrare legală:  

Adresa oficială completă:  

Codul de înregistrare în scopuri de TVA:  

 

(„persoana”) 

 

Persoana nu este obligată să prezinte declarația privind criteriile de excludere în cazul în care 

aceeași declarație a fost deja depusă în scopul unui alt concurs sau unei alte proceduri de 

achiziții publice a CESE, cu condiția ca situația să nu se fi schimbat și timpul scurs de la data 

emiterii declarației să nu depășească un an. 

În acest caz, semnatarul declară că persoana a furnizat deja aceeași declarație privind criteriile 

de excludere pentru o procedură anterioară și confirmă faptul că situația sa a rămas 

neschimbată: 

Data declarației Referință completă la procedura anterioară 

  

I. SITUAȚIE DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANA 

 

(1) declară că persoana juridică menționată anterior se află într-una dintre 

următoarele situații: 

DA NU 

(a) se află în stare de faliment, face obiectul unor proceduri de insolvență sau de 

lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță 

judecătorească, face obiectul unui concordat preventiv, activitățile sale sunt 

suspendate sau este în orice altă situație similară rezultată în urma unei 

proceduri de aceeași natură, prevăzute de legislația sau de legislația europeană 

sau națională; 

  

(b) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie 

administrativă definitivă că persoana și-a încălcat obligațiile privind plata   
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impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, în conformitate cu 

legislația aplicabilă; 

(c) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie 

administrativă definitivă că persoana se face vinovată de abatere profesională 

gravă deoarece a încălcat legile sau regulamentele sau standardele etice 

aplicabile pentru sectorul profesional din care face parte persoana sau deoarece 

se face vinovată de orice conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea 

profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o 

neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele: 

 

(i) falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor 

necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a 

îndeplinirii criteriilor de eligibilitate sau de selecție sau în executarea 

unui contract sau a unui acord; 

  

(ii) încheierea unui acord cu alte persoane în vederea denaturării 

concurenței;   

(iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; 
  

(iv) tentativa de influențare a procesului decizional al autorității 

contractante pe durata procedurii de atribuire;   

(v) tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi 

avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;    

(d) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că persoana se face vinovată de oricare 

dintre următoarele:  

(i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 și al 

articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităților Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 

26 iulie 1995; 

  

(ii) corupție, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din 

Directiva (UE) 2017/1371, sau corupție activă, în sensul articolului 3 

din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică 

funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor 

membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul Actului Consiliului 

din 26 mai 1997, sau acte menționate la articolul 2 alineatul (1) din 

Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului, precum și corupție, astfel 

cum este definită în alte legi aplicabile; 

  

(iii) comportament legat de o organizație criminală, astfel cum este 

menționat la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului;   

(iv) spălare de bani sau finanțarea terorismului în sensul articolului 1 

alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 

European și a Consiliului; 

  

(v) infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste, astfel 

cum sunt definite la articolul 1 și, respectiv, la articolul 3 din Decizia-

cadru 2002/475/JAI a Consiliului, sau instigarea, complicitatea la astfel 

de infracțiuni ori tentativa de a săvârși o infracțiune, în sensul 

articolului 4 din respectiva decizie; 
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(vi) munca copiilor și alte forme ale traficului de persoane, astfel cum sunt 

definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului; 

  

(e) prezintă deficiențe grave în respectarea principalelor obligații în executarea 

unui contract sau unui acord finanțat de la bugetul Uniunii, ceea ce a dus la 

rezilierea anticipată a acestuia sau la aplicarea unor daune-interese sau a altor 

sancțiuni contractuale sau care au fost descoperite în urma verificărilor, a 

auditurilor ori a anchetelor efectuate de către o autoritate contractantă, de 

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) sau de Curtea de Conturi;  

  

(f) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie 

administrativă definitivă că persoana a comis o abatere în sensul articolului 1 

alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95; 

  

(g) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie 

administrativă definitivă că persoana a creat o entitate într-o altă jurisdicție cu 

intenția de a se sustrage obligațiilor fiscale, sociale sau oricăror alte obligații 

legale în jurisdicția în care aceasta își are sediul social, sediul central sau locul 

principal de desfășurare a activității; 

  

(h) (doar pentru persoanele juridice) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă  că a fost creată o 

persoană cu intenția prevăzută la litera (g). 

  

(i) pentru situațiile menționate la literele (c) - (h) de mai sus, persoana este vizată 

de: 

i. faptele stabilite în cadrul auditurilor sau anchetelor realizate de Parchetul 

European după înființarea sa, de Curtea de Conturi, de Oficiul European de 

Luptă Antifraudă (OLAF) sau în cadrul unui audit intern sau al oricăror 

altor verificări, audituri sau controale realizate sub responsabilitatea unui 

ordonator de credite al unei instituții europene, al unui oficiu european sau 

al unei agenții sau al unui organ al UE; 

ii. hotărârile care nu au dobândit autoritate de lucru judecat sau deciziile 

administrative care nu sunt definitive și care pot include măsurile 

disciplinare luate de organismul de supraveghere competent responsabil de 

verificarea aplicării standardelor de etică profesională; 

iii. faptele menționate în deciziile entităților sau persoanelor însărcinate cu 

executarea bugetului UE; 

iv. informațiile transmise de statele membre care pun în aplicare fondurile 

Uniunii; 

v. deciziile Comisiei privind încălcarea dreptului Uniunii în materie de 

concurență sau ale unei autorități naționale competente privind încălcarea 

dreptului Uniunii sau a celui intern în materie de concurență; sau 

vi. deciziile de excludere emise de către un ordonator de credite al unei 

instituții a Uniunii Europene, al unui oficiu european, al unei agenții sau al 

unui organ al UE.  
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II. SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CU PUTERE DE 

REPREZENTARE, DE DECIZIE SAU DE CONTROL ASUPRA PERSOANEI JURIDICE ȘI 

BENEFICIARII REALI 

Nu se aplică persoanelor fizice. În cazul în care candidatul este persoană fizică,  

vă rugăm să ștergeți această parte. 

(2) declară că o persoană fizică sau juridică membră a organului 

administrativ, de conducere sau de control al persoanei juridice 

menționate anterior sau care are putere de reprezentare, de decizie sau 

de control asupra persoanei juridice menționate anterior (această 

categorie include directorii de societăți, membrii consiliilor de 

conducere sau de supraveghere, precum și persoanele fizice sau 

juridice care dețin, în mod individual, majoritatea acțiunilor), sau un 

beneficiar real al persoanei (astfel cum se menționează la articolul 3 

punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849) se află într-una dintre 

următoarele situații:  

DA NU Nu se 

aplică 

situația (c) de mai sus (abatere profesională gravă)    

situația (d) de mai sus (fraudă, corupție sau alte infracțiuni)    

situația (e) de mai sus (deficiențe semnificative în executarea unui 

contract)    

situația (f) de mai sus (nereguli)    

situația (g) de mai sus (crearea unei entități cu intenția de a eluda 

obligațiile juridice)    

situația (h) de mai sus (persoană creată cu intenția de a eluda obligațiile 

juridice)    

III. SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CARE ÎȘI ASUMĂ 

O RĂSPUNDERE NELIMITATĂ PENTRU DATORIILE PERSOANEI JURIDICE 

(3) declară că o persoană fizică sau juridică care își asumă o răspundere 

nelimitată pentru datoriile persoanei juridice menționate anterior se 

află într-una dintre următoarele situații:  

DA NU Nu se 

aplică 

situația (a) de mai sus (faliment)    

situația (b) de mai sus (neplata impozitelor sau a contribuțiilor la 

asigurările sociale)    
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IV. MOTIVE DE RESPINGERE DE LA ACEASTĂ PROCEDURĂ DE CONCURS 

(4) declară că persoana menționată mai sus: 
DA NU 

a fost implicată anterior în pregătirea regulamentului concursului aplicat în cadrul 

prezentei proceduri de atribuire, în cazul în care acest lucru a presupus o încălcare 

a principiului egalității de tratament, inclusiv o denaturare a concurenței între 

participanții la concurs, care nu poate fi remediată în alt mod.  

  

V. MĂSURI CORECTIVE 

În cazul în care persoana declară că se află într-una dintre situațiile de excludere menționate 

mai sus, ea trebuie să indice măsurile pe care le-a luat pentru a remedia situația de excludere, 

demonstrându-și astfel fiabilitatea. Acestea pot include, de exemplu, măsuri tehnice, 

organizaționale și de personal pentru a preîntâmpina apariția unor noi cazuri, despăgubirile 

pentru prejudicii, plata unor amenzi sau plata oricăror taxe ori contribuții la asigurările 

sociale. Documentele justificative pertinente care ilustrează măsurile corective luate trebuie să 

figureze în anexa la prezenta declarație. Acest lucru nu este valabil pentru situațiile 

menționate la litera (d) din prezenta declarație. 

VI. DOVEZI LA CERERE 

La cerere și în termenul stabilit de către autoritatea contractantă, persoana trebuie să furnizeze 

informații referitoare la persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organului 

administrativ, de conducere sau de control sau care au putere de reprezentare, de decizie sau 

de control, inclusiv persoanele juridice și fizice care fac parte din structura de proprietate și de 

control și beneficiarii reali.  

Aceasta trebuie să furnizeze, de asemenea, următoarele dovezi cu privire la persoana însăși 

sau la persoanele fizice sau juridice pe a căror capacitate persoana intenționează să se bazeze, 

sau un subcontractant și cu privire la persoanele fizice sau juridice care își asumă o 

răspundere nelimitată pentru datoriile persoanei respective: 

Pentru situațiile descrise la literele (a), (c), (d), (f), (g) și (h), este necesară prezentarea unui 

extras recent din cazierul judiciar sau, în absența acestuia, a unui document echivalent emis 

recent de o autoritate judiciară sau administrativă din țara în care persoana își are sediul, 

din care să rezulte îndeplinirea cerințelor în cauză.  

Pentru situația descrisă la litera (b), este necesară prezentarea unor certificate recente emise 

de autoritățile competente ale statului respectiv. Aceste documente trebuie să dovedească 

faptul că persoana și-a îndeplinit toate obligațiile privind plata impozitelor și a 

contribuțiilor la asigurările sociale la care este supusă, printre care, de exemplu, TVA, 

impozitul pe venit (numai pentru persoanele fizice), impozitul pe profit (numai pentru 

persoanele juridice) și contribuțiile la asigurările sociale. Dacă un document descris mai 

sus nu se emite în țara respectivă, acesta poate fi înlocuit de o declarație pe propria 

răspundere făcută în fața unei autorități judiciare sau a unui notar sau, în lipsa acesteia, de 

o declarație solemnă făcută în fața unei autorități administrative sau a unui organism 

profesional calificat din țara în care persoana își are sediul. 
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Persoana nu este obligată să prezinte dovezile în cazul în care acestea au fost deja furnizate 

pentru un alt concurs sau o altă procedură de achiziții publice ale CESE. Documentele trebuie 

să fi fost eliberate cu cel mult un an înainte de data la care sunt cerute de către autoritatea 

contractantă și trebuie să fie încă valabile la data respectivă.  

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja documentele justificative pentru o procedură 

anterioară și confirmă faptul că situația sa a rămas neschimbată:  

Document Referință completă la procedura anterioară 

A se introduce numărul necesar de rânduri.  

VII. CRITERII DE ELIGIBILITATE  

(1) declară că persoana menționată mai sus îndeplinește criteriile de 

eligibilitate care îi sunt aplicabile în mod individual și prevăzute în 

regulamentul concursului: 

DA NU Nu se 

aplică 

(a) Sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate a candidaților, în 

conformitate cu punctul 3.1 din regulamentul concursului.    

 

(2) dacă persoana menționată mai sus este singurul candidat sau 

lider, în cazul unei candidaturi comune, declară că: 
DA NU Nu se 

aplică 

(a) candidatul, inclusiv toți membrii grupului în cazul unei 

candidaturi comune, dacă este cazul, îndeplinește criteriile de 

eligibilitate care vor fi evaluate în mod consolidat. 

   

VIII. ACTE DOVEDITOARE PENTRU SELECȚIE 

Semnatarul declară că persoana menționată mai sus este în măsură să prezinte, la cerere și fără 

întârziere, documentele justificative necesare enumerate la capitolele relevante din 

regulamentul concursului, care nu sunt disponibile în format electronic. 

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile în cazul în care acestea au fost deja furnizate 

pentru un alt concurs sau o altă procedură de achiziții publice ale CESE. Documentele trebuie 

să fi fost eliberate cu cel mult un an înainte de data la care sunt cerute de către autoritatea 

contractantă și trebuie să fie încă valabile la data respectivă.  

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja documentele justificative pentru o procedură 

anterioară și confirmă faptul că situația sa a rămas neschimbată: 

Document Referință completă la procedura anterioară 

A se introduce numărul necesar de rânduri.  

 

Persoana menționată mai sus trebuie să informeze imediat autoritatea contractantă cu 

privire la orice modificare a situațiilor declarate. 
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Persoana menționată mai sus poate fi exclusă de la această procedură și este pasibilă de 

sancțiuni administrative (excludere sau sancțiune financiară) în cazul în care oricare 

dintre declarațiile sau informațiile furnizate pentru participarea la această procedură se 

dovedește falsă. 

 

Numele și prenumele Data Semnătura 

 


