May 2022

Instrucțiuni:
• Opțiunile [în cifre romane în paranteze pătrate] se păstrează sau se șterg
după caz de către entitatea care semnează declarația;
• Comentariile [cu litere cursive gri, în paranteze pătrate] se șterg și/sau se
înlocuiesc după caz de către entitatea care semnează declarația.

Declarație pe propria răspundere
Subiect: Candidatura pentru Access City Award 2023
Subsemnatul/subsemnata [introduceți numele persoanei care semnează acest formular],
reprezentând:
(pentru persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică) următoarea entitate:
Denumirea oficială completă:
Forma juridică oficială:
Număr de înregistrare statutară:
Adresa oficială completă:
Număr de înregistrare în scopuri de TVA:
(„persoana”)

[care a fost autorizată să semneze prezenta declarație în numele următoarelor alte
persoane1:
[introduceți numele altor entități în numele cărora este semnată declarația]]
(1) declară că [persoana] [fiecare persoană] este eligibilă în conformitate cu criteriile
stabilite procedura specifică referitoare la premii;
I – SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANA
(2) declară că [persoana] [fiecare persoană] nu se află în una dintre următoarele situații.
Dacă da, vă rugăm să indicați în anexa la prezenta declarație ce situație,
precum și numele persoanei vizate, împreună cu o scurtă explicație.
a) a intrat în faliment, face obiectul unei proceduri de insolvență sau lichidare, activele
sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță judecătorească, a încheiat un
concordat cu creditorii, activitățile sale sunt suspendate sau se află într-o situație
analogă care decurge dintr-o procedură similară prevăzută de dreptul Uniunii sau de
dreptul național;
b) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă că aceasta
și-a încălcat obligațiile legate de plata impozitelor sau contribuțiilor la sistemul de
securitate socială în conformitate cu legislația aplicabilă;

Vă rugăm să consultați, de asemenea, cererea de propuneri, în cazul în care sunt definite opțiuni specifice pentru
semnarea declarației
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c) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă că se face
vinovată de o abatere profesională gravă deoarece a încălcat legislația sau
reglementările aplicabile sau standardele etice ale profesiei practicate de persoana
respectivă sau deoarece a manifestat orice conduită neadecvată care are un impact
asupra credibilității sale profesionale, atunci când această conduită denotă rea intenție
sau neglijență gravă, inclusiv, în special, următoarele:
(i) declarații false date în mod fraudulos sau din neglijență în legătură cu informațiile
necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau îndeplinirea
criteriilor de eligibilitate și selecție sau în cadrul executării unui contract, acord sau
decizii de grant;
(ii) încheierea unui acord cu alte persoane în scopul denaturării concurenței;
(iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
(iv) încercarea de a influența procesul de luare a deciziilor din cadrul
Comisiei/Agenției în timpul procedurii de acordare a premiilor;
(v) încercarea de a obține informații confidențiale care îi pot oferi avantaje
necorespunzătoare în cadrul procedurii de acordare a premiilor;
d) S-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că se face vinovată de următoarele:
(i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 și articolului 1 din
Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene,
întocmită prin Actul 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
combaterea corupției implicând funcționari ai comunităților europene sau funcționari
ai statelor membre ale Uniunii Europene, întocmită prin Actul Consiliului din 26 mai
1997 sau conduita menționată la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru
2003/568/JAI a Consiliului sau corupția astfel cum este definită în alte legi
aplicabile;
(iii) conduita asociată unei organizații criminale, astfel cum este menționată la
articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului;
(iv) spălarea banilor 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 în legătură activități teroriste, astfel cum sunt
definite la articolele 1, respectiv, 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului sau
instigarea, complicitatea sau tentativa de a comite astfel de infracțiuni, astfel cum
sunt menționate la articolul 4 al acestei decizii;
(vi) munca prestată de copii sau alte infracțiuni privind traficul de persoane, astfel
cum sunt menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului
European și a Consiliului;
e) a prezentat deficiențe semnificative în respectarea obligațiilor principale în contextul
executării unui contract, unui acord sau unei decizii de grant finanțate de la bugetul
Uniunii, care au dus la rezilierea acestora sau la aplicarea de daune-interese sau alte
penalități contractuale sau care au fost descoperite în urma verificărilor, auditurilor sau
investigațiilor efectuate de 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 a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul (2) din
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului;
g) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă
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definitivă că persoana a creat o entitate într-o altă jurisdicție cu intenția de a eluda
obligațiile fiscale, sociale sau orice alte obligații legale cu aplicare obligatorie în
jurisdicția unde se află sediul său social, sediul administrativ central sau punctul
principal de lucru;
h) (doar pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică) s-a stabilit printr-o
hotărâre judecătorească definitivă sau o decizie administrativă definitivă că persoana
a fost creată cu intenția menționată la litera (g);
i) pentru situațiile menționate la literele (c) - (h) de mai sus, persoana face obiectul:
i. datelor stabilite în contextul auditurilor sau investigațiilor efectuate de Parchetul
European, după înființarea acestuia, de Curtea de Conturi, Oficiul European de
Luptă Antifraudă sau auditorul intern sau în contextul oricărei alte verificări, oricărui
alt audit sau control efectuat sub responsabilitatea unui ordonator de credite al unei
instituții UE, al unui oficiu european sau al unei agenții sau unui organism UE;
ii. hotărârilor judecătorești nedefinitive sau deciziilor administrative nedefinitive care
pot include măsuri disciplinare luate de organismul de supraveghere competent
responsabil pentru verificarea aplicării standardelor de etică profesională;
iii. faptelor menționate în deciziile entităților sau persoanelor cărora li se încredințează
sarcini legate de execuția bugetului UE;
iv. informațiilor transmise de statele membre care pun în aplicare fonduri UE;
v. deciziilor Comisiei cu privire la încălcarea dreptului Uniunii privind concurența sau
ale unor autorități naționale competente în legătură cu încălcarea dreptului Uniunii
sau a dreptului național în materie de concurență; sau
vi. deciziilor de excludere luate de un ordonator de credite al unei instituții UE, al unui
oficiu european sau al unei agenții sau unui organism UE.
II – SITUAȚIILE DE EXCLUDERE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE O PERSOANĂ FIZICĂ ESENȚIALĂ PENTRU
PREMIU2

(5) declară că o persoană fizică esențială pentru acordarea premiului nu ieste în una
dintre următoarele situații Dacă da, vă rugăm să indicați în anexa la prezenta
declarație care este acea situație și numele persoanei (persoanelor) vizate,
împreună cu o scurtă explicație:
Situația (c) de mai sus (abatere profesională gravă)
Situația (d) de mai sus (fraudă, corupție sau altă infracțiune penală)
Situația (e) de mai sus (deficiențe semnificative în executarea unui contract)
Situația (f) de mai sus (abatere)
Situația (g) de mai sus (crearea unei entități cu intenția de a eluda obligațiile legale)
Situația (i) de mai sus
III – SITUAȚIILE DE EXCLUDERE REFERITOARE LA BENEFICIARII REALI ȘI PERSOANELE FIZICE SAU
JURIDICE CU PUTERE DE REPREZENTARE, DE DECIZIE SAU CONTROL
Nu se aplică persoanelor fizice, statelor membre și autorităților locale
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Atunci când persoana fizică a fost definită în solicitarea de grant ca fiind esențială pentru acordarea premiului sau
pentru implementarea angajamentului legal în sensul articolului 136 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul financiar
(de exemplu, investigatorul principal în cadrul unui proiect de cercetare)
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(6) declară că o persoană fizică sau juridică membră a organismului administrativ, de
conducere sau supraveghere al persoanei (persoanelor) sus-menționată (susmenționate) sau care are putere de reprezentare, de decizie sau control asupra
persoanei (persoanelor) sus-menționată (sus-menționate) (aceasta include, de
exemplu, administratorii societății, membrii organismelor de conducere sau de
supraveghere și cazurile în care o persoană fizică sau juridică deține o majoritate a
părților sociale) sau un beneficiar real al persoanei (persoanelor) [așa cum se
menționează la punctul 6 din articolul 3 al Directivei (UE) nr. 2015/849] nu este în una
dintre următoarele situații. Dacă da, vă rugăm să indicați în anexa la prezenta
declarație care este situația și numele persoanei (persoanelor) vizată (vizate),
împreună cu o scurtă descriere.
- situația (c) de mai sus (abatere profesională gravă)
- situația (d) de mai sus (fraudă, corupție sau altă infracțiune penală)
- situația (e) de mai sus (deficiențe semnificative în executarea unui contract)
- situația (f) de mai sus (abatere)
-

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

-

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

-

situația (i) de mai sus

IV – SITUAȚII DE EXCLUDERE PRIVIND PERSOANELE FIZICE SAU JURIDICE CARE ÎȘI ASUMĂ
RĂSPUNDEREA NELIMITATĂ PENTRU DATORIILE PERSOANEI

Această secțiune se aplică doar declarațiilor care includ o persoană pentru care o
persoană fizică sau juridică își asumă răspundere nelimitată pentru datorii
(7) declară că o persoană fizică sau juridică având răspundere nelimitată asumată pentru
datoriile persoanei (persoanelor) de mai sus nu se află în una dintre situațiile
următoare. Dacă da, vă rugăm să indicați în anexa la prezenta declarație care
este situația și numele persoanei (persoanelor) vizată (vizate), împreună cu o
scurtă descriere.
- situația (a) de mai sus (faliment)
- situația (b) de mai sus (încălcarea obligațiilor de plată a impozitelor sau a contribuțiilor
la sistemul de securitate socială)
V – MOTIVE PENTRU RESPINGERE ÎN CADRUL ACESTEI PROCEDURI
(8) declară că [persoana] [fiecare persoană]:
nu a fost anterior implicată în întocmirea de documente utilizate în această procedură
de acordare a premiilor, în cazul în care acest lucru a implicat o încălcare a principiului
egalității de tratament, inclusiv o denaturare a concurenței care nu poate fi remediată
în alt mod. Dacă da, vă rugăm să indicați în anexa la prezenta declarație numele
persoanei (persoanelor) vizată (vizate), împreună cu o scurtă explicație.
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VI – MĂSURI DE REMEDIERE
Dacă persoana (persoanele) declară una dintre situațiile de excludere menționate mai sus,
aceasta/acestea trebuie să indice măsurile pe care le-a(u) luat pentru a remedia situația
de excludere, demonstrând astfel că este (sunt) de încredere. Aceste măsuri pot include,
de exemplu, măsuri tehnice, organizatorice și legate de personal pentru a împiedica
evenimente similare, compensarea daunelor sau plata de amenzi sau a oricăror impozite
sau contribuții de securitate socială. Evidențele documentare care ilustrează măsurile de
remediere luate trebuie să fie prevăzute în anexa la prezenta declarație. Acest lucru nu se
aplică situațiilor menționate la litera (d) din prezenta declarație.
VII – DOVEZI LA CERERE
Comisia/agenția pot solicita oricărei persoane care face obiectul prezentei declarații să
furnizeze informații și dovezi aplicabile cu privire la orice persoană fizică sau juridică
membră a unui organism administrativ, de conducere sau supraveghere sau care are
puteri de reprezentare, de decizie sau control, inclusiv persoane fizice sau juridice din
cadrul structurii acționariatului sau structurii de control și beneficiarii reali, precum și
persoanele fizice esențiale pentru premiu sau pentru implementarea acțiunii sau a
programului de lucru care face obiectul cererii de grant.
Comisia/agenția pot solicita oricărei persoane care face obiectul prezentei declarații să
furnizeze dovezile aplicabile privind persoana însăși și persoanele fizice sau juridice care
își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei.
Dovezile pot fi solicitate după cum urmează:
Pentru situațiile descrise la literele (a), (c), (d), (f), (g) și (h), este necesară prezentarea un
certificat de cazier judiciar recent sau, în absența acestuia, a unui document echivalent
emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă din țara în care este stabilită
entitatea, indicând că acele cerințe sunt îndeplinite.
Pentru situația descrisă la litera (b), este necesară prezentarea unor certificate recente
emise de autoritățile competente din statul în cauză. Aceste documente trebuie să ofere
dovezi care acoperă toate impozitele și contribuțiile la sistemul de securitate socială în
legătură cu care entitatea are obligații, inclusiv, de exemplu, TVA, impozit pe venit
(exclusiv persoane fizice), impozit pe profit (exclusiv persoane juridice) și contribuții la
sistemul de securitate socială. Atunci când documentul descris mai sus nu este emis în
țara vizată, poate fi înlocuit de o declarație sub jurământ, dată înaintea unei autorități
judiciare sau a unui notar sau, dacă nu este posibil, o declarație pe propria răspundere
înaintea unei autorități administrative sau a unui organism profesional calificat din țara în
care este stabilită.
Dacă persoana a depus deja astfel de dovezi în scopul unei alte proceduri privind o
acordare de premii a Comisiei, documentele trebuie să fi fost emise cu cel mult un an
înainte de data solicitării acestora și trebuie să fie încă valabile la data respectivă.
Dacă este selectată pentru a i se acorda un premiu, persoana care face obiectul prezentei
declarații acceptă clauzele și condițiile prevăzute în Regulile concursului
Persoana sus-menționată trebuie să informeze imediat Comisia cu privire la orice
modificări ale situației declarate.
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Persoana care face obiectul prezentei declarații poate face obiectul respingerii din
cadrul acestei proceduri, precum și al unor sancțiuni administrative (excludere)
dacă oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate ca o condiție pentru
participarea la prezenta procedură se dovedesc a fi false.
Numele complet

Data
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Semnătura

