
Anexa nr.6

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul(a)......................................................................,  domiciliat/ă  în  ………………,
localitatea  ...........................,  str…………….....................,  nr.  .......,  judeţul  ...........................,  codul
poștal  ...................,  posesor  al  actului  de  identitate  ........,  seria  ........,  nr.  ...................,
CNP  ................................,  în  calitate  de  (funcţia)  …………………………………………………………………………,  având
rolul de ..................................................... în Comitetul de Selecţie/Comisia de soluţionare a contestaţiilor
implicat în procesul de selecţie a proiectelor la nivelul GAL/ procesul de soluţionare a contestaţiilor,  cu
atribuţii  în  cadrul  procesului  de  evaluare  a  proiectelor/soluţionare  a  contestaţiilor  depuse  pe  Măsura
…………………. în cadrul sesiunii de finanţare. 

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștinţă prevederile privind conflictul de interese așa
cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OUG 66/2011, Secţiunea II –Reguli în materia conflictului de
interese. Mă angajez să respect Regulamentul intern de organizare și funcţionare, procedurile și regulile
aplicabile funcţiei pe care o deţin, astfel cum aceste reguli sunt prevăzute manualele de proceduri interne
ale GAL Câmpulung Muscel și aplicabile activităţii pe care o desfășor pe parcursul întregii perioade în care
deţin această funcţie. 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
a) nu sunt implicat în activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/cereri de finanţare, precum și
în  alte  activităţi  care  ar  conduce la  suspiciuni  legate  de imparţialitatea și  obiectivitatea în  îndeplinirea
sarcinilor și responsabilităţilor ce îmi revin în calitate de angajat al GAL;
b) ori  de  câte  ori  sunt  implicat  în  analiza/  evaluarea/  contractarea/  monitorizarea  implementarea/
certificării cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre finanţare/finanţat prin POR și POCU să nu
mă aflu într-o situaţie care m-ar împiedica să acţioneze imparţial și nediscriminatoriu;
c) mă angajez să informez din timp Adunarea generală a GAL Câmpulung Muscel /CD al GAL Câmpulung
Muscel asupra apariţiei oricăror circumstanţe de natură să îmi afecteze obiectivitatea și imparţialitatea în
exercitarea în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în situaţiile în care:

 sunt soţ/soţie cu vreuna din persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul
subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere
sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al operatorilor economici care au elaborat
fișele  de  proiecte/proiectele/cererile  de  finanţare  sau  orice  document  anexat  acestora  și/sau  a
proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/legate ale acestora, dacă este cazul;

 sunt rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de
interes acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al
operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice
document anexat acestora.
Înţeleg faptul că, în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea,

sunt pasibil(ă) de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Numele și prenumele:
Semnătura: 
Data:


