
 

 pagina 1/6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Direcția Generală Infrastructură și Logistică 

Direcția D - Proiecte imobiliare 

L - 2929 LUXEMBURG 

 

 

 

 

 

CONCURSUL NR. 06D40/2019/M052 

Concurs de schițe pentru renovarea clădirii Paul-Henri SPAAK din Bruxelles 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE REFERITOARE LA CRITERIILE DE EXCLUDERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 pagina 2/6 

Subsemnatul(a), [numele persoanei care semnează formularul]: 

(doar pentru persoanele fizice) în 
nume propriu 

(doar pentru persoanele juridice) în numele următoarei persoane 
juridice:  

 

Numărul cărții de identitate sau al 
pașaportului:  

 

(denumită în continuare 
„persoana”) 

Denumirea oficială completă: 

Forma juridică oficială:  

Numărul de înregistrare legal:  

Adresa oficială completă:  

Numărul de înregistrare TVA:  

 

(denumită în continuare „persoana”) 

 

 

PARTEA I - ANGAJAMENT 

Subsemnatul/subsemnata.............................................................................................................., 

în calitatea mea de reprezentant(ă) legal(ă) al........................................................................................, 

declar că: 

 am luat cunoștință de documentele procedurii de concurs, în special 

o avizul de concurs publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

o regulamentul concursului; 

 accept termenii și condițiile prevăzute în documentele susmenționate; 

 îmi prezint candidatura la concurs 

o în calitate de candidat individual (1) 

o în calitate de membru solidar al grupării numite ......................................(2) 

 

PARTEA II - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

1. SITUAȚIE DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANA ÎN CAUZĂ 

Declar că persoana menționată mai sus se află în una dintre următoarele situații: DA NU 

a) este în stare de faliment, face obiectul unei proceduri de insolvență sau de lichidare, 
activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află în stare de 
concordat preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care 
rezultă în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute în legislația sau în 
reglementările naționale; 

  

b) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că 
persoana nu și-a respectat obligațiile de plată a impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale în conformitate cu dreptul țării în care este stabilită, cu cel al țării 
în care se află autoritatea contractantă sau cu cel al țării în care se execută 
contractul; 

  

                                                
1 Barați mențiunea inutilă. 
2 Barați mențiunea inutilă. 



 

 pagina 3/6 

c) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că 
persoana se face vinovată de abatere profesională gravă, deoarece a încălcat legile, 
regulamentele sau standardele etice aplicabile pentru sectorul profesional din care 
face parte 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, una 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 
selecție sau în executarea unui contract; 

  

ii) încheierea unui acord cu alte persoane în vederea denaturării concurenței;   

iii) nerespectarea 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 următoarele:  

i) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 
iulie 1995; 

  

ii) corupție, în sensul definiției de la articolul 3 din Convenția privind lupta 
împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau 
funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, întocmită prin Actul 
Consiliului din 26 mai 1997, precum și de la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-
cadru 2003/568/JAI a Consiliului, precum și corupție în sensul dispozițiilor legale 
din țara în care își are sediul autoritatea contractantă, din țara în care este stabilită 
persoana sau din țara în care se execută contractul; 

  

iii) participarea la o organizație criminală, conform definiției de la articolul 2 din 
Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului; 

  

iv) spălare de bani sau finanțarea terorismului, conform definiției de la articolul 1 
din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului; 

  

v) infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, conform 
definițiilor de la articolul 1 și, respectiv, articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI 
a Consiliului, sau instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de 
infracțiuni, în sensul articolului 4 din respectiva decizie; 

  

vi) exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane, conform 
definițiilor de la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului; 

  

e) persoana și-a încălcat grav obligațiile esențiale în executarea unui contract finanțat 
din bugetul Uniunii, fapt care a condus la rezilierea anticipată a contractului sau la 
aplicarea unor daune-interese ori a altor sancțiuni contractuale, sau care a fost 
descoperit în urma verificărilor, a auditurilor ori a anchetelor efectuate de către un 
ordonator de credite, de 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 al Consiliului; 
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g) pentru cazurile de abateri profesionale grave, fraudă, corupție sau alte infracțiuni, 
deficiențe semnificative în executarea contractului sau nereguli, solicitantul este vizat 
de: 

i. fapte stabilite în cadrul auditurilor sau anchetelor realizate de Curtea de Conturi, 
de 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. decizii administrative care nu sunt definitive și care pot include măsurile 
disciplinare luate de organul de supraveghere competent responsabil de 
verificarea aplicării standardelor de etică profesională; 

iii. decizii ale BCE, ale BEI, ale Fondului european de investiții sau ale unor organizații 
internaționale; 

iv. decizii ale Comisiei privind încălcarea normelor Uniunii în materie de concurență 
sau ale unei autorități naționale competente privind încălcarea dreptului Uniunii 
sau a celui intern în materie de concurență; sau 

v. decizii de excludere emise de către un ordonator de credite al unei instituții ale 
Uniunii Europene, al unui oficiu european, al unei agenții sau al unui organ al UE.  

  

 

2. SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CU PUTERE DE REPREZENTARE, DE DECIZIE 
SAU DE CONTROL ASUPRA PERSOANEI JURIDICE ȘI A BENEFICIARILOR REALI 

Declar că o persoană fizică sau juridică care este membră a organului 
administrativ, de conducere sau de supraveghere al persoanei juridice 
menționate anterior sau care deține competențe de reprezentare, de decizie 
sau de control față de persoana juridică menționată anterior (această categorie 
include directorii de întreprinderi, membrii consiliilor de administrație sau de 
supraveghere, precum și persoanele fizice care dețin, în mod individual, 
majoritatea acțiunilor) se află în 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)    
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3. SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CARE ÎȘI ASUMĂ O RĂSPUNDERE NELIMITATĂ 
PENTRU DATORIILE PERSOANEI JURIDICE 

 Declar că o persoană fizică sau juridică care își asumă răspunderea nelimitată 
pentru datoriile persoanei juridice menționate anterior se află în 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)  

 
 

 

4.  MOTIVE DE EXCLUDERE DIN ACEASTĂ PROCEDURĂ 

 Declar că persoana susmenționată: DA NU 

h) a denaturat concurența, deoarece a participat la pregătirea documentelor de achiziție 
pentru prezenta procedură de achiziții publice.  

  

 

5.  MĂSURI CORECTIVE 

Dacă declarantul(a) recunoaște că el/ea personal sau persoana juridică pe care o reprezintă sau una 
dintre persoanele vizate de declarațiile de mai sus se găsește într-una dintre situațiile de excludere 
susmenționate, atunci trebuie să indice măsurile luate pentru a remedia situația de excludere, 
demonstrându-și astfel fiabilitatea. Acestea pot fi măsuri tehnice, organizatorice sau de personal 
pentru a preveni repetarea situației, pentru a compensa daunele sau pentru a plăti amenzi. 
Documentele justificative relevante care fac dovada măsurilor corective luate trebuie anexate la 
prezenta declarație. Această dispoziție nu se aplică situațiilor vizate la punctul 1 litera (d) de mai sus. 

 

Măsuri luate(3): 

 

 

6. PREZENTAREA LA CERERE A UNOR JUSTIFICATIVE 

La cerere și în termenul stabilit de autoritatea contractantă, persoana trebuie să furnizeze informații 
referitoare la persoanele care sunt membre ale organului administrativ, de conducere sau de 
supraveghere,  

precum și următoarele dovezi cu privire la persoana în cauză și la persoanele fizice sau juridice care își 
asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei respective: 

 Pentru situațiile descrise la literele (a), (c), (d) sau (f), 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 de stabilire a persoanei, din care 
să rezulte îndeplinirea cerințelor în cauză.  

 Pentru situațiile descrise la litera (a) sau (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, incluzând, de exemplu, TVA, 
impozitul pe venit (numai pentru persoanele fizice), impozitul aplicat societăților 
comerciale (numai pentru persoanele juridice) și contribuțiile la asigurările sociale. Dacă în 
țara respectivă nu se emite un astfel de document, el poate fi înlocuit de o declarație pe 

                                                
3 Dacă nu s-a luat nicio măsură, a se indica „niciuna”. 
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proprie 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 de stabilire. 

Persoana nu trebuie să prezinte documentele pe care le-a prezentat deja pentru o altă procedură de 
achiziție.  

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 trebuie să declare că justificativele au fost deja prezentate, să precizeze referințele 
procedurii în cadrul căreia au fost prezentate și să certifice că de la data comunicării justificativelor 
situația persoanelor vizate nu s-a schimbat. 

 

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. 

 

Nume și prenume  

 

Data  

 

Semnătura 

 

 

 

 

 

 

NB: A se parafa pe fiecare pagină 


