Formularul F-10-029-13
OFERTANT
…………………………....
(denumire)
DECLARAŢIE PRIVIND:
SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI,
ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR EXIGIBILE DE PLATĂ CĂTRE BUGETUL DE
STAT ŞI BUGETUL LOCAL,
INDEPLINIREA CRITERIILOR DE SELECTIE

1. Subsemnatul ………………......………………………, reprezentant împuternicit al
(denumirea şi sediul ofertantului)………………………………………………………………
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:
(I) Nu sunt în situaţia de a fi fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotarâre
judecătorească definitivă pentru următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie
prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a fost
condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art.
18^1 - 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004
privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau
de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a
fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul ofertant a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din
Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul ofertant a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor
financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în
conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printro hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de

supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie
sau de control în cadrul acestuia
(II) Societatea nu se află în nici una dintre situaţiile:
a) nu a încălcat reglementarile obligatorii în domeniul mediului, social si al relatiilor
de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Eropene, legislatia nationala,
prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internaționale în aceste
domenii si voi respecta aceste reglementari pe parcursul derularii contractului de achizitie.
b) nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu îi sunt administrate de un
administrator judiciar
c) activitaţile sale comerciale nu sunt suspendate sau în încetarea activităţii;
d) nu a comis o abatere profesională gravă care pune în discuţie integritatea (prin
abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de ofertant care afectează
reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel
care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală,
săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.)
e) nu a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire/participarea la pregatirea
procedurii de atribuire nu a condus la o distorsionare a concurenţei.
g) nu a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul
unui contract de achiziţie cu Informatica Feroviara S.A., iar aceste încălcări au dus la
încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni
comparabile;
h) nu a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al Achizitorului, să
obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire.
i) nu se afla intr-o situatie de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu
procedura în cauza.
j) nu prezintă informații false, nu a ascuns informații necesare pentru verificarea
îndeplinirii criteriilor de selectie, nu va furniza cu întarziere documente justificative solicitate
de Achizitor, nu a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al
Achizitorului să obtina informații confidentiale care i-ar putea conveni avantaje necuvenite în
cadrul procedurii, nu a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor privind selectia si atribuirea sau nu prezintă informaţiile
solicitate de către achizitor.
III. Societatea a respectat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat si nu înregistrează în acest moment, obligaţii de
plată restante a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul de stat şi
bugetul local;
De asemenea, mă oblig ca, în cazul în care sunt declarat câștigător, la solicitarea
Achizitorului, să prezint în original sau conform cu originalul toate documentele solicitate în
cererea de ofertă (certificat constatator ONRC, cazier judiciar și/sau certificatele de atestare
fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile, sau daca e cazul, să prezint documente privind

eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a
eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor).
IV. Indeplinesc toate criteriile de selectie cu privire la capacitatea de a corespunde
cerintelor, capacitatatea economica si financiara, capacitatea tehnica sau profesionala
solicitate de Achizitor la punctul. ........... din cererea de oferta.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate mai sus sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu si ma oblig să furnizez la cerere si fara intarziere Achizitorului şi/sau
organizatorului procedurii, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice forme de
documente justificative, certificate privind situaţia personală a noastră precum şi experienţa,
competenţa şi resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SC
INFORMATICA FEROVIARA S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Garii de Nord, nr. 1, sect.1,
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei).......................…………….
Data completării: ……………
__________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)

