
 

 

ANEXA 4 - Declaraţie privind conflictul de interese 

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

Subsemnatul(a)............................................................................,domiciliat/ ă în 

………………, localitatea ..........................., str……………..................... nr. ......., judeţul 

..........................., codul postal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr. 

..................., CNP .................................... în calitate de reprezentant al 

…………………………………………………………………………………membru în 

Comitetul de Selectie al Asociatiei GAL Unirea Focsani implicat în procesul de selecție a 

proiectelor la nivelul GAL, cu următoarele atribuții in cadrul procesului de evaluare a 

proiectelor depuse pe Măsura …………………. în cadrul sesiunii de finanţare 

………………………………………………….:  

- aprobarea Raportului Intermediar/Final de Selecție  

declar pe propria răspundere că am luat la cunostință prevederile privind conflictul de interese 

așa cum este acesta prevăzut la art. 10 alin. (1), art 11 alin. (1), art 13 alin. (1) si art 16 alin. 

(1) din OUG 66/2011, Secțiunea II –Reguli în materia conflictului de interes – privind 

prevenirea, constatatrea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 

europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului în declarații, următoarele:  

a) nu sunt solicitant și nu acord servicii de consultanță solicitantului;  

b) nu fac parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare ale 

solicitantului;  

c) nu sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte 

din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare a solicitantului;  

d) nu am nici un interes care să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare 

și/sau selecție a proiectelor.  

Totodată mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului proiectului, precum și 

asupra altor informații prezentate de către solicitant a căror dezvăluire ar putea aduce atingere 

dreptului acestuia de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și 

asupra procesului de evaluare.  

Înteleg că, în cazul în care voi divulga aceste informații, sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislatiei civile și penale. Asum faptul că, în situația în care se constată că 

această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  

Numele și prenumele: 

Semnătura:          

Data: 

  

 


