REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMITETULUI DE SELECŢIE
a proiectelor depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală
a GAL Dealurile Tîrnavelor1
-

NOIEMBRIE 2020-

Art. 1 - Dispoziţii generale
1) Comitetul de Selecție reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
selectarea proiectelor depuse prin intermediul Măsurilor de finanțare cuprinse în
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor, în conformitate cu
prevederile art. VIII, lit. A, pct. 1, alin. (d) din Statutul asociaţiei Grupul de Acțiune
Locală Dealurile Tîrnavelor și cu ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse
în cadrul SDL” prezentată în capitolul XI din Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de
MADR prin Raportul Final de Selecție nr. 92256/04.08.2016
2) Comitetul de Selecție își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare aprobat prin Hotărârea Adunării
Generale a asociației Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor nr. 13/ 14.12.2016
3) Lucrările Comitetului de Selecţie se desfăşoară ori de câte ori este necesar, pe întreaga
perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală2
Articolul 2 - Definiţii și prescurtări
-

1

GAL DT = Grupul de Acţiune Locală Dealurile Tîrnavelor
SDL – Startegia de Dezvoltare Local, document ce a stat la baza procesului de selecţie
a GAL
DGDR = Direcţia Generală Dezvoltare Rurală
AFIR = Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
OJFIR Mureș/OJFIR Sibiu = Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din
Mureș sau Sibiu
CRFIR 7 Centru Alba Iulia = Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7
Centru Alba Iulia

Prin PNDR 2014 – 2020 și conform Acordului de finanțare încheiat cu AFIR pentru implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor în perioada 25.11.2016 – 31.12.2023
2 Idem

-

Sesiune de depunere proiecte = reprezintă perioada calendaristică sau intervalul de
timp în care GAL poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari
Sesiune de selecţie = reprezintă lucrările Comitetului de selecţie a proiectelor,
concretizate în Raportul de Selecţie intermediar și/sau final

Articolul 3 - Componenţa Comitetului de Selecţie a Proiectelor
1) Comitetul de Selecţie este format din reprezentanţi ai partenerilor în Grupul de Acţiune
Locală Dealurile Tîrnavelor
2) Comitetul de Selecție are 11 membri titulari şi 11 membri supleanţi selectați din rândul
membrilor/partenerilor în asociație. Componența Comitetului a fost aprobată prin
Hotărârea AGA GAL Dealurile Tîrnavelor nr. 3/25.02.2016 și stipulată în cap. XI din
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor, astfel:
✓ 3 reprezentanţi ai administraţieilor publice locale din teritoriul GAL Dealurile
Tîrnavelor – 28%
✓ 4 reprezentanţi ai sectorului privat – 36%
✓ 4 reprezentanţi ai societăţii civile – 36%
TITULARI
PARTENERI PUBLICI 28%
Partener

Funcția în CS Tip/observații

Comuna Albeșt

membru

APL

Comuna Nadeș

membru

APL

Comuna Saschiz

membru

APL

PARTENERI PRIVAȚI 36%
Partener

Funcția în CS

SC Cartref Saschiz SRL

membru

Turism

SC Tomis Prod SRL

membru

Comerț

Suciu Lucian II

membru

Agricultură

Bere de Saschiz SRL

membru

Agricultură

SOCIETATE CIVILĂ 36%
Partener

Funcția în CS Tip/observații

Fundația ADEPT Transilvania

membru

Mediu

Asociația Speranța Gemina

membru

Social

As. ptr. promovarea valorilor tehnologice membru

Agricultură

Asociația ProBiertan

Social

membru

SUPLEANȚI
PARTENERI PUBLICI 28%
Partener

Funcția în CS Tip/observații

Comuna Vînători

membru

APL

Comuna Apold

membru

APL

Comuna Daneș

membru

APL

PARTENERI PRIVAȚI 36%
Partener

Funcția în CS

SC Miarom Comind SRL

membru

Comerț

SC Sebal SRL

membru

Agricultură

Iosif Mihai II

membru

Agricultură

Hârșan Dumitru II

membru

Agricultură

SOCIETATE CIVILĂ 36%
Partener

Funcția în CS Tip/observații

Asociația Vecinătatea Tinerilor din Saschiz

membru

Tineret

As. Crescătorilor de Taurine- filiala Vînători membru

Agricultură

Fundația ProPark

membru

Mediu

Asociația folclorică Românașul

membru

Cultură

3) Fiecare organizaţie (APL, privat, ONG) membru titular sau supleant al Comitetului de
Selecție desemnează un reprezentant care să participe la întrunirile acestui for
4) Nominalizările se transmit în scris, la biroul GAL Dealurile Tîrnavelor prin email,
asumate prin semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal al organizației, până
cel târziu la încheierea primei sesiuni de depunere de proiecte în cadrul SDL 2016 –
2023- Modelul adresei de nominalizare este cuprins în Anexa 1 la prezentul ROF

5) În cazul în care unul dintre parteneri este reprezentat în Comitetul de Selecție de către
reprezentantul legal al organizației (APL, privat sau ONG), iar organizația își schimbă
reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să
reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte
aprobări.
6) În cazul în care unul dintre parteneri desemnează în Comitetul de Selecție alt
reprezentant decât reprezentantul legal al organizației (APL, privat sau ONG), iar
reprezentantul respectiv nu mai poate participa din motive obiective la ședințele
Comitetului, va fi desemnat un alt reprezentant al partenerului, respectând etapele
descrise în prezentul Regulament la art. 3, alin. 4)
7) Atât la constituirea Comitetului de Selecție a Proiectelor, cât și la întrunirile acestuia
se va asigura că membrii care au domeniul de activitate în același sector (ex.
agricultură) să reprezinte împreună maximum 49%, inclusiv atunci când sunt convocați
supleanții
8) În situaţia în care persoana desemnată în Comitetul de Selecţie nu poate participa, din
motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, înlocuirea acesteia se face prin
convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului. Dacă nici membrul
supleant (al titularului) nu poate participa la întâlnire, atunci se deleagă un alt membru
supleant.
Articolul 4 – Desfășurarea întrunirilor/ședințelor Comitetului de Selecție
1) Întrunirile Comitetului de Selecție sunt convocate de directorul executiv/managerul
asociației GAL Dealurile Tîrnavelor
2) Personalul tehnic din grupul de lucru al asociației va asigura diseminarea invitațiilor
către membrii Comitetului de Selecție a Proiectelor și obținerea confirmărilor de
participare, asigurarea supleanților ș.a. chestiuni administrative necesare, după caz
3) Întrunirile Comitetului de Selecție a Proiectelor sunt legal constituite dacă se respectă
cumulativ următoarele condiții:
a. regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în
momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% dintre parteneri, din care peste 50%
să fie din mediul privat și societatea civilă
b. precizările din PNDR ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar
organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%.

4) La fiecare întrunire a Comitetului de Selecție a Proiectelor va fi ales, dintre membrii
prezenți, prin votul majorității acestora, un ,,președinte de ședință”, care va coordona
întrunirea.
5) Cvorumul este verificat de către Preşedintele de şedinţă ales, în deschiderea ședinței
și este consemnat în procesul verbal.

6) Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea
activităţilor de control şi monitorizare, la întrunirile Comitetului de Selecție a
Proiectelor va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale de la nivel judeţean/regional din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală
Judeţeană din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană desemnat de
Directorul General.
7) Secretariatul ședințelor Comitetului de Selecție a Proiectelor este asigurat de grupul de
lucru constituit la nivelul asociației GAL DT, prin manager și personalul tehnic (experți
tehnici/evaluatori proiecte).
8) Grupul de lucru întocmește toate documentele - suport ale întrunirilor Comitetului de
Selecție a Proiectelor și le pune la dispoziția membrilor acestuia pentru analiză,
evaluare și aprobare: fișele de verificare a conformității/eligibilității/selecției
proiectelor supuse aprobării Comitetului, Raportul de selecție intermediar și/sau final,
Declarațiile privind evitarea conflictului de interese pentru membrii Comitetului și
evaluatori ș.a. documente, după caz
9) Președintele de ședință contrasemnează fiecare Fișa de verificare a criteriilor de
selecție – document care se întocmește pentru proiectele depuse la GAL Dealurile
Tîrnavelor și evaluate de experții GAL DT ca fiind ,,conforme” și ,,eligibile”, respectiv
proiectele care au îndeplinit condițiile pentru a accede în etapa de verificare a
criteriilor de selecție și scorare (acordarea punctajelor)
10) Membrii Comitetului de Selecție decid prin consens cu privire la finanţarea proiectelor.
În condiţiile în care unul sau mai mulţi membri solicită votul secret, se poate trece la
vot secret.
11) Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. Acesta
va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție
prezenți la întrunire, specificându-se apartenența la mediul privat sau public și avizat

de către reprezentantul legal al GAL Dealurile Tîrnavelor în relația contractuală cu AFIR,
în vederea publicării pe site-ul GAL DT: www.tarnava-mare.ro.
12) În situația în care unul sau mai mulți membri ai Comitetului de Selecție se abțin de la
vot sau se opun aprobării Raportului Intermediar/Final de Selecție și refuză să semneze
Raportul, se va consemna această opțiune și motivarea ei în procesul verbal al întrunirii
13) În cazul în care Raportul intermediar/final de selecție nu este semnat și aprobat de
către toți membrii prezenți, se va trece la reluarea procesului de selecție, conform
prevederilor prezentului Regulament și ale Procedurii de evaluare și selecție a
proiectelor depuse prin intermediul SDL GAL Dealurile Tîrnavelor.
14) Conform Ghidului pentru Implementarea SDL, vers. 09 publicat de MADR)
Întrunirile Comitetului de selecție se pot realiza prin teleconferință/videoconferință sau
prin aprobarea rapoartelor prin procedură scrisă. Astfel, proiectele și rapoartele se transmit
prin e-mail către membrii Comitetului de selecție iar aceștia transmit acordul/dezacordul
către GAL tot prin e-mail.
Atenție! Este posibilă combinarea mijloacelor de întrunire a Comitetului de Selecție, în
funcție de modalitatea de participare a membrilor Comitetului de Selecție.
Atenție! În cazul membrilor ce participă fizic la întrunirile Comitetului de Selecție, este
necesară completarea Declarației cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, pe perioada
stării de urgență/alertă instituită la nivel național, provocată de pandemia de COVID-19.
Modelul de Declarație constituie Anexa 5 la Ghidul GS pentru implementarea SDL, vers. 09.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi
semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, inclusiv cu
semnătură electronică sau prin atașarea acordului transmis prin e-mail (în cuprinsul
Raportului de selecție va fi menționată data transmiterii acordului), specificându-se
apartenența membrilor la mediul privat sau public, rural sau urban – cu respectarea
procentelor minime obligatorii. Responsabilul CDRJ cu monitorizarea activității GAL-ului
respectiv și coordonatorul CDRJ/ un consilier desemnat de coordonator avizează Raportul
de selecție asigurându-se de faptul că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat
corespunzător, s-au respectat criteriile de eligibilitate și principiile/criteriile de selecție
din fișa măsurii din SDL și condițiile de transparență aplicate de GAL (inclusiv în cazul
prelungirii sesiunii de depunere). Raportul de selecție va fi avizat și de către Președintele
GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL
mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul
de selecție – își schimbă reprezentantul legal/persoana mandatată de persoana juridică,
noul reprezentant legal/persoana mandatată de persoana juridică va înlocui persoana
desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi
necesare alte aprobări.
Atenție! Nu este permisă semnarea unui document utilizând atât semnătura electronică,
cât și semnătura olografă, în vederea avizării Raportului de Selecție.

GAL va derula procesul de evaluare și selecție în conformitate cu procedura internă –
aprobată de organele de conducere ale GAL (conform prevederilor statutare). Procedura
internă va fi postată pe site-ul GAL și va prezenta în detaliu (cu etape și termene)
procedura specificată în SDL.
Prezența/ acordul membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării
Raportului de Selecție (intermediar, final, suplimentar), când de asemenea trebuie asigurată și
prezența/acordul reprezentanților CDRJ.
Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește
Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării
Raportului
de
Selecție
final
(aprobare
prin
procedură
scrisă
sau
prin
teleconferință/videoconferință) sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de
președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi
descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea
tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta
devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL are obligația de a atașa această
Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate ce vor fi depuse la AFIR,
precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre informare.
Dacă pe o anumită măsură/componentă a măsurii s-au constituit sume disponibile provenite în
urma rezilierii contractelor de finanțare/din economii realizate la finalizarea contractelor de
finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin
declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte eligibile și selectate la nivelul GAL,
sume rezultate din realocări financiare (în această situație se justifică în raport cu obiectivele
SDL alegerea măsurii către care se face realocarea), și în Raportul de selecție există proiecte
eligibile fără finanțare (în așteptare) ca urmare a ultimei sesiuni lansate, acestea pot fi
finanțate în baza unui Raport de Selecție Suplimentar, ce va conține inclusiv statutul tuturor
proiectelor depuse în cadrul ultimului apel de selecție, cu evidențierea proiectelor selectate
ulterior emiterii Raportului de selecție. Se pot întocmi mai multe Rapoarte de selecție
suplimentare aferente aceluiași Apel, ori de câte ori se constituie sume disponibile și mai sunt
proiecte eligibile fără finanțare. Emiterea Raportului de selecție suplimentar se realizează cu
respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de Selecție (avizarea de către CDRJ și
asigurarea transparenței) și va cuprinde mențiuni privind sursa de finanțare și proiectele
selectate. Elaborarea și aprobarea Raportului de selecție suplimentar se va realiza în aceleași
condiții ca și pentru Raportul de selecție.
Atenție!
Pentru a evita situațiile în care anumite proiecte incluse în cadrul Rapoartelor de selecție
suplimentare emise de GAL să fie declarate neeligibile de către AFIR, dacă de la momentul
evaluării unui proiect declarat eligibil și nefinanțat (în așteptare) de către GAL și până la
includerea acestuia în cadrul unui Raport de selecție suplimentar se depășește o perioadă de 6
(șase) luni, GAL va relua procesul de verificare a eligibilității proiectului respectiv. Această
reverificare este necesară pentru a se asigura că și la momentul emiterii Raportului de selecție
suplimentar sunt îndeplinite toate condițiile de eligibilitate (cu excepția acelor cerințe care
sunt obligatorii de îndeplinit la depunerea cererii de finanțare – conform prevederilor

europene), inclusiv din perspectiva posibilității implementării de către solicitant a
investiției/planului de afaceri aprobate iniţial, încadrarea în termene, etc. Totodată, în situația
unei perioade mari de timp de la depunerea Cererii de finanţare și până la publicarea unui
Raport de selecție suplimentar, poate fi necesară refacerea unor documente care au expirat
sau actualizarea acestora la momentul verificării condiţiilor de eligibilitate (de ex., Declaraţie
pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de
minimis).
În acest caz, proiectul inclus în Raportul de selecție suplimentar depus la AFIR va avea
obligatoriu atașată Fișa de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, premergător emiterii
Raportului de selecție suplimentar. Aceasta trebuie să îndeplinească aceleași condiții de
conformitate ca fișa inițială.

Articolul 5 - Obligaţiile membrilor Comitetului de Selecţie a Proiectelor
1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii Comitetului de Selecţie au următoarele
obligaţii:
a. De a respecta întocmai regulile stabilite prin prezentul Regulament de Organizare și
Funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor depuse prin intermediul
Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor;
b. De a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor;
c. De a studia rapoartele de evaluare şi de a decide cu privire la proiectele care vor fi
finanţate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile
Tîrnavelor;
d. Să realizeze selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în Strategia de
Dezvoltare Locală selectată de către DGDR AM PNDR pe baza unei evaluări
documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind
selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție adecvate specificului local.
e. De a contrasemna, prin președinte de ședință, Fișa de verificare a criteriilor de
selecție a proiectelor
f. De a raporta Adunării Generale a asociaților, la solicitarea acestui for, stadiul
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor
g. De a completa și a-și asuma prin semnătură Declarația pe proprie răspundere privind
evitarea conflictului de interese. Conform prevederile cap. XII din Strategia de
Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor, ,,orice persoană care face parte din
structurile de verificare a proiectelor care este angajată în orice fel de relație
profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale
sau personale în proiect, poate depune proiecte cu obligația de a prezenta o
declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate
participa la procesul de selecție a proiectelor. Respectarea acestei obligativități va
fi verificată de structurile teritoriale ale Autorității de Management/Agenției de
Plăți. În cazul în care unul din (…) membrii Comitetului de Selecție, (…) constată
că se află în situația de conflict de interese, acesta are obligația de a solicita îndată

înlocuirea sa. În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a
conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu
este eligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor, conform
legislației” - modelul Declarației pe proprie răspundere privind evitarea
conflictului de interese cuprins în Anexa 2 la prezentul ROF)
2) Comitetul de Selecție are obligația să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a
primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în Strategia de Dezvoltare Locală a
GAL Dealurile Tîrnavelor, se încadrează în planul financiar al GAL și, de asemenea, de
faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării
strategiei.
Articolul 6 - Prevederi finale
1) Membrii Comitetului de Selecție pot beneficia de asigurarea costurilor pentru
transport și masă pentru organizarea întâlnirilor Comitetului, pe durata acestor
întâlniri.
2) Prezentul Regulament se aplică pentru proiectele depuse prin intermediul Strategiei
de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Tîrnavelor pentru perioada menționată în
Acordul de finanțare cu AFIR, respectiv 25 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2023 .
3) Prevederile prezentului Regulament respectă cerințele Ghidurilor de implementare
ale SubMăsurilor 19.2 și 19.4 din PNDR 2014 – 2020.
4) Verificarea respectării principiilor de transparență, în ceea ce privește postarea pe
pagina de internet a GAL a Rapoartelor de selecție intră în atribuțiile CDRJ și se va
realiza conform indicațiilor DGDR AM PNDR.
5) Dacă, pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, se constată greșeli
de orice natură, DGDR-AM PNDR şi AFIR pot cerceta cauzele producerii acestora, de
a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile corespunzătoare pentru
remedierea lor.

Întocmit,
Florentina Călugăr, manager GAL DT
Avizat,
Reprezentat legal
Ovidiu Șoaita

Anexa 1 la Hotărârea AGA nr. 13/14.12.2016

Către,
GAL Dealurile Tîrnavelor

Referitor: nominalizare reprezentant în Comitetul de Selecție a Proiectelor

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………, reprezentant
legal al …………………………………………………………………………………………., în calitate de partener
în asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor și membru în Comitetul de
Selecție a proiectelor aprobat prin Hotărârea AGA nr. 3/25.02.02016 și inclus în SDL
aprobată de DGDR-AM PNDR, vă comunica prin prezenta datele persoanei nominalizate să
reprezinte ………………………………………………………………………………….la întrunirile Comitetului de
Selecție a Proiectelor:
Nume și prenume: ……………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………………………………..

Reprezentant legal
………………………………………………
(nume, prenume, semnătura și ștampila)

Anexa 2 la Hotărârea AGA nr. 13/14.12.2016
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 Dealurile Tîrnavelor implicat în procesul de selecție
a proiectelor la nivelul GAL, cu următoarele atributii 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 si 11 din OUG 66/2011, Secțiunea II –Reguli
în materia conflictului de interes.
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.

Semnătura

Data:

