
Anexa nr. 3 Ghid 
 

Declarație de imparțialitate 
pentru membrii Comisiei 

 
Subsemnatul ……………………………………….., domiciliat în mun. ……………………….., localitatea 
…………………………, str. …………………….., nr. …………, bl. ………., ap………, et…….., sc……..,  
sectorul/județul………………., codul poștal ……………….., posesor al actului de identitate ………, seria 
………, nr. …………., codul numeric personal…………………………………, 
Dețin, ca membru în Comisia de selecție a ofertelor, calitatea de evaluator a proiectelor conform 
Dispoziției nr. ………………………………., declar pe propria răspundere faptul că nu mă aflu în nici una 
din situațiile de mai jos: 

a) soț sau rudă până la gradul al doilea inclusiv ori afin până la gradul al doilea inclusiv, cu unul 
dintre ofertanți; 

b) în ultimii trei ani nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanți și nu 
am făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de 
administrație al acestora; 

c) nu dețin părți sociale sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanți; 
 
De asemenea declar că: 

− nu am niciun interes financiar în derularea procedurii …………….(denumire procedură)  

− nu am niciun interes financiar față de oricare dintre ofertanți; 

− nu am nicio afinitate sau o înclinație personală care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătura 
cu procesul de selecție; 

− nu am nicio obligație personală sau debite financiare ori de altă natură față de niciun ofertant, 
care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătură cu procesul de evaluare. 

 
Voi anunța autoritatea finanțatoare în situația apariției unui conflict potențial sau aparent și care ar 
putea impieta asupra procesului de evaluare pentru care am fost nominalizat. 
 
Dacă mă aflu în oricare din situația de mai sus înțeleg să fiu de acord cu înlocuirea mea cu un 
membru supleant. 



 
Totodată, mă angajez să păstrez confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra 
altor informații prezentate de către operatorii a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului 
acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra 
lucrărilor comisiei de evaluare. 
 
 
 
Semnătura (lizibil) ___________ 
Data ________________ 

 
 
 
 
 
 


