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ANEXA C 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE, EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ŞI 
CONFIDENŢIALITATE 

 
Subsemnatul/a ................................................................................................................., cu domiciliul în 

..............................................................................................................................., Jud. ..................., posesoare a 

actului de identitate CI/BI Seria .........., nr. ..................., având CNP ......................................, în calitate de 

Evaluator Planuri de afaceri în cadrul proiectului ”SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ PE 

TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR” - Cod proiect: POCU/827/5.2./139791, declar pe propria răspundere în 

deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind 

sancționarea falsului în declarații, că nu mă aflu în nicio situație de conflict de interese sau de incompatibilitate 

cu persoanele participante la Concursul de Planuri de afaceri din cadrul proiectului ”SERVICII INTEGRATE 

PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR” după cum urmează: 

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţii de 

finanţare prin sprijinul schemei de minimis; 

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre solicitanţii de finanţare 

prin sprijinul schemei de minimis; 

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre solicitanţii de finanţare prin 

sprijinul schemei de minimis; 



 
d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de selecţie a 

proiectelor. 

 

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţie şi evaluare, că un astfel de interes 

există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din procesul de evaluare/comisie. 

Am luat la cunoştinţă prevederile privind conflictul de interes aşa cum este acesta prevăzut la art. 10 şi 11 

din OG 66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. 

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului proiectelor, precum şi asupra 

altor informaţii prezentate de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă a căror dezvăluire ar putea aduce 

atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi 

asupra lucrărilor comisiei de selecţie. 

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, ca 

persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

NUME ȘI PRENUME 

............................................................ 

SEMNĂTURA 

............................................................ 

DATA: 

............................................................ 

 


