
Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere privind confidențialitatea și evitarea conflictului de 

interese 

 

*Se utilizează de către experții evaluatori în etapa de evaluare a cererilor de sprijin 

*Nu se completează de către solicitant 

DECLARAŢIE 

de confidențialitate și evitarea conflictului de interese 

 

Subsemnata/Subsemnatul ………. Legitimate/a cu …….. seria ……. nr. ………, CNP ………………, cu 

domiciliul stabil în Localitatea …………., sector ………, str. ………………, nr. ……., bloc ….., scara 

……., etaj ……, Ap. ……, în calitate de: 

x angajat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, desemnat Coordonator de reforme și/sau 

investiții pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență 2020 - 2026 

x angajat al Direcție Generale PNRR 

x evaluator pentru Cererea de finanțare ,,………………………………………….”, 

declar pe proprie răspundere, în deplină cunoștință de cauză și neconstrâns de nimeni, cunoscând 

prevederile art.326 din Codul Penal privind sancționarea falsul în declarații, ca nu mă aflu în nicio 

situaţie de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu participarea la activitățile 

derulate în procesul de evaluare a Cererii de finanțare ,,………………………………………………”, din 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2020 - 2026, respectiv: 

- nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 1.046/2018.; 

- nu sunt solicitant/beneficiar şi nu am acordat servicii de consultanţă unui solicitant/beneficiar; 

- nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi 

- nu fac parte din consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/organul de conducere ori de 

supervizare al unuia dintre solicitanţi; 

- nu sunt soţ/soţie, rudă până la gradul al doilea 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/consiliul de supraveghere/organul de 

conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanţi; 

- nu mă aflu în raporturi de muncă cu solicitantul/beneficiarul pe care îl verific (cu excepţia 

situaţiei în care solicitantul/beneficiarul este şi autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor 

europene) 

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului Cererii de finanțare, precum și 

asupra altor informații prezentate de către aplicanți 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. 

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

civile și penale. 

 

Numele și prenumele: ………………………. 

Semnătura: …………………………………… 

Data: ………… 

 


