
Formularul F-10-029-17 

 

OFERTANT  

 _______________________ 

            (denumirea) 

 
DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul(a) (denumirea, numele) ........................................................................…., în 

calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant propus / la procedura de (se menţionează 

procedura) achizitie directa cu cerere de oferte, atribuirea contractului de achiziţie având ca 

obiect (denumirea seviciului şi codul CPV)   

........................................................................................................................................................., la 

data de (zi/lună/an) …............................, organizată de SC Informatică Feroviară SA, declar pe 

proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 

 Nu ma aflu în situatii care să determine aparitia unui conflict de interese cu 

INFORMATICĂ FEROVIARA S.A., respectiv: orice situaţie în care membrii personalului 

achizitorului, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa 

rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 

personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa 

lor în contextul procedurii de atribuire. 

 Nu am drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de     

supervizare   si/sau nu am  actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la  

gradul al doilea inclusiv sau  nu ma aflu în relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de 

decizie în cadrul INFORMATICA FEROVIARA S.A ; 

 Nu ma aflu în niciuna dintre situatiile precizate la lit. a)-e) de mai jos.  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a persoanelor care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/subcontractanţi 

propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare al unuia dintre ofertanţi/ subcontractanţi propuşi;   

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este 

soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul 

de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/ ori 

subcontractanţi propuşi;   

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se 

constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct 

sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură, sau se află într-o altă 

situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 

evaluare;   

d) situaţia în care ofertantul /subcontractantul propus are drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori 

asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 

ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul S.C. 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.;  Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana 

care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 

social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 

generală. 

   e) situaţia în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 

pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul S.C 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. 



 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

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

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul  S.C INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A sunt:  

Andy Sergiu TICMEANU, Dan Marin UDREA, Adrian AMBROSA, Bogdan Csaba ROSU, 

Elena VILCU, Liliana CEPLEU. 

Numele și prenumele membrilor comisiei de evaluare: Sorin FLOREA, Didi HORIA, 

Niculina ROCA și a membrilor supleanți: Bogdan GOLAT, Cornel PANAITESCU.   

 Subsemnatul mă oblig să iau toate masurile necesare și rezonabile pentru a evita corupția ți 

mita. În consecință, nu voi oferi, promite sau acorda și nu voi determina un terț să ofere, să 

promita sau să acorde, prin intermediu angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau terților, 

beneficii sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în 

principal scopuri profesionale, cum ar fi: evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, 

vacanțe și alte asemenea) angajaților sau membrilor din conducerea S.C INFORMATICĂ 

FEROVIARĂ S.A., inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relați strânse similar 

acestora.  

În cazul în care voi fi declarat câștigător, și voi semna contractul de achiziție, nu voi 

angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 

îndeplinirii contractului cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajaţi ai S.C 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A sau implicați în procedura de atribuire cu care S.C 

INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului, 

pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.  

 

Ofertant/ Subcontractanți propusi 

…………………………. 

             (semnătura autorizată ) 


