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Anexa 7 
 

Declaraţie evitare incompatibilitate și asigurarea confidenţialităţii datelor 

 
 

Subsemnatul/a ......................................................................,  în calitate 
de Evaluator planuri de afaceri în cadrul proiectului „Start-up business – o șansă pentru 
tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217 ,declar pe propria răspundere în deplină 
cunoștinţă de cauza și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal 
privind sancţionarea falsului în declaraţii, că nu mă aflu în nicio situaţie de conflict de 
interese sau de incompatibilitate cu persoanele participante la Concursul de idei de afaceri 
din cadrul proiectului „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!”: 
 Nu am niciun interes personal care să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor de evaluator 

cu imparţialitate și obiectivitate; 
 Nu sunt implicat financiar în mod direct sau indirect în activităţile persoanelor-

potenţiali beneficiari de ajutor de minimis pentru înfiinţarea unei întreprinderi; 
 Nu sunt interesat sub nici o formă și nu am cunoștinţă ca rudele mele apropiate să 

fie interesate în soluţionarea unei cauze, într-un anumit mod, care m-ar determina, 
să fiu subiectiv în legătură cu responsabilitatea atribuită în calitate de evaluator în 
cadrul proiectului; 

 Nu desfășor în paralel activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afecta 
integritatea, obiectivitatea exercitării atribuţiilor de evaluator din cadrul 
proiectului; 

 
Mă oblig să păstrez, în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe 
care le deţin sau la care am acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizez 
abuziv sau în folos personal, sau să le fac cunoscute unui terţ pe toată perioada de 
desfășurare a proiectului. 

 
Nume și Prenume …………………………………… 

Semnătură …………………………………….......... Data.......................... 


