Programul Operational Capital Uman
Cod Proiect POCU/390/5/1/123528
Titlu proiect: “UNIȚI PENTRU COMUNITATE – parteneriat eficient pentru dezvoltarea locală integrată în
Municipiul Focșani”
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Subsemnatul/ -ta ...................................................................., născut/-tă la data de ............................. în
................................................................, jud. ...................................................,
domiciliat
în
......................................................... str........................................................................................ nr. ..........,
bl. .................., scara......................., ap. ...................., etaj ............. județ/ sector ............................................,
CNP ...................................................................., declar pe propria răspundere următoarele:
nu mă aflu în nici una din situatiile de mai jos:
a) sot sau rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin pana la gradul al treilea inclusiv, cu unul dintre
ofertanti/candidati/concurenti;
b) in ultimii trei ani nu am avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre
ofertanti/candidati/concurenti sau care au facut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de
conducere sau de administratie al acestora;
c) nu detin parti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/concurenti;
- nu am nici un interes financiar fata de oricare dintre ofertanti;
- nu am nici o afinitate sau o inclinatie personala care ar putea sa-mi afecteze deciziile in legatura
cu procesul de selectie;
- nu am nici o obligatie personala sau debite financiare ori de alta natura fata de nici un ofertant,
care ar putea sa-mi afecteze deciziile in legatura cu procesul de evaluare.
Totodată prin termenul informatie înteleg orice data, document, graphic, harta, planuri de executie,
programe de calculator, baze de date si alte asemenea stocate prin orice mijloc si, de asemenea, orice
informatie pusa la dispozitie in legatura directa ori indirecta cu evaluarea ofertelor privind achiziția de
servicii de menținerea ordinii publice și executarea pazei, monitorizare – intervenție la obiectivele
Administrației Fondului Imobiliar.
Voi trata orice informatie la care am access sau mi-a fost data ori adusa la cunostinta drept secreta si
confidentiala si nu voi transmite unei terte parti fara aprobarea in scris a conducerii autoritatii contractante
sau a unui potential client, dupa cum este cazul.
Inteleg, de asemenea, ca aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care transmiterea informatiilor se face ca
o consecinta a unei obligatii legale.
Informatiile pe care le detin le voi folosi în unicul scop de a efectua evaluarea ofertelor pentru atribuirea
contractului privind achiziția de servicii de menținerea ordinii publice și executarea pazei, monitorizare –
intervenție la obiectivele Administrației Fondului Imobiliar.
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Mă angajez să nu copiez, să nu multiplic și să nu reproduc informatia fără aprobarea în scris a autoritatii
contractante si sa nu permit persoanelor din afara comisiei de evaluare sa intre in contact cu informatia. Voi
lua toate masurile rezonabil posibile pentru a impiedica accesul la informatia aflata sub controlul meu
precum si copierea acesteia.
Voi anunta autoritatea contractanta in situatia aparitiei unui conflict potential si care ar putea impieta asupra
procesului de evaluare pentru care am fost nominalizat. Totodată voi informa imediat conducerea autoritatii
contractante daca am cunostinte despre orice acces neautorizat la orice informatie si modul in care a avut
loc acest acces.
Dau prezenta declaratie de confidentialitate și imparțialitate pe propria raspundere, cunoscând prevederile
legale cu privire la confidențialitatea și păstrarea secretului informației.
Numele și prenumele _____________________________________
Data ___________________________
Semnatura _______________________
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