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ANEXA 1 

 

Declarație de imparțialitate, conflict de interese și confidențialitate 
- etapa de evaluare a dosarelor planurilor de afaceri - 

 
Subsemnata/ul:  , 
domiciliat/ă        în        localitatea ,       strada 
  ,   Nr. ,   Bl. ,   Scara ,   Et. 

  , Ap. , Județul   , legitimat(ă) cu 
C.I./Pașaport       Seria  ,       Nr. ,       eliberat       
de 
  ,       la       data ,       având       CNP 

  , în calitate de membru al comisiei de evaluare și 
selecție / juriu selecție, pentru planul de afaceri evaluat cu titlul:    
  , depus în cadrul competiției Atelierul de business, 
cunoscând ca falsul in declarații este pedepsit de art. 326 Codul Penal, declar pe propria 
răspundere ca: 

 Nu am fost implicat în elaborarea planului de afaceri; 

 Nu am sprijinit cu informații care să conducă la competiția neloială; 

 Nu am informații privind implicarea rudelor până la gradul IV în calitate de 

solicitanți sau parteneri pentru planul de afaceri evaluat; 

 Cunosc prevederile legislației române privind conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților; 

 În cazul în care pe parcursul procesului de evaluare constat că mă aflu într-una din 

situațiile menționate mai sus, mă oblig să anunț conducerea  Asociației GAL 

Bucovina de munte, în scopul înlocuirii mele. 

De asemenea, declar sub sancțiunea falsului în declarații că: 

 Nu mă aflu în nici o alta situație de natură să îmi afecteze obiectivitatea și 

imparțialitatea în exercitarea funcției de membru al comisiei de evaluare a planurilor 

de afaceri în cadrul competiției de planuri de afaceri Atelierul de businessdin cadrul 

proiectului cu cod SMIS 142100, în cadrul desfășurării competiției planurilor de 

afaceri, în procesul de verificare, evaluare și întocmire a clasamentului planurilor 

de afaceri. 

 Am luat la cunoștință prevederile privind conflictul de interese, așa cum este 

acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II - Reguli în materia 

conflictului de interes 

Mă angajez : 
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 Să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor si documentelor, inclusiv cu privire 

la persoanele de la care provin sau în legătura cu care au fost emise; 

 Să nu utilizez informațiile și documentele obținute sau la care am acces în decursul 

perioadei de exercitare a funcției mele de Personal tehnic - expert evaluator / 

membru juriu dosare planuri de afaceri în cadrul competiției de planuri de afaceri 

Atelierul de business, din cadrul proiectului cod MySMIS: 142100, în alt scop 

decât acela de a-mi îndeplini obligațiile ce îmi revin în aceasta calitate; 

 Să nu divulg nici unei terțe părți, fără acordul prealabil al angajatorului meu și al parții 

de la care provine documentul/informația, nici una din informațiile /documentele 

obținute sau la care am acces în decursul perioadei de exercitare a calității sus- 

menționate; 

 Să nu păstrez nici o copie de pe documentele obținute sau la care am acces în 

decursul perioadei de exercitare a calității sus-menționate, după finalizarea acesteia; 

 Să nu realizez nici o activitate remunerată în cadrul unei relații de muncă /colaborare 

/prestări servicii cu deponenții proiectelor/partenerii acestora, inclusiv cu firmele 

partenere/legate ale acestora, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la semnarea 

contractului de subvenție. 

 Nu voi deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanți/parteneri; 

 Nu voi face parte din consiliul de administrație /organul de conducere sau 

supervizare a unuia dintre solicitanți/parteneri; 

 
Înțeleg că este responsabilitatea și obligația mea să notific de îndată despre orice 

situație de natura celor menționate mai sus care intervine pe parcursul desfășurării 
procesului de evaluare și selecție, în cazul în care mă voi afla /voi fi ulterior într-o situație 
de conflict de interese. 

Înțeleg că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu 

realitatea, sunt pasibil/ă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în 
declarații. 

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare 
detaliu și înțeleg că persoanele autorizate de către administratorul de proiect au dreptul 
de a solicita, în scopul verificării și confirmării acestei declarații, orice informații 
suplimentare privind datele și informațiile furnizate. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai administratorului 
de proiect cu privire la orice aspect in legătură cu prezenta declarație. 

 

Nume și prenume  

Semnătura  

Data  
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