FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3. Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenor Diaspora RO_ES
Contract POCU: POCU89/3/7/107062

ANEXA 4

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
CU PRIVIRE LA CONFLICTUL DE INTERESE
Subsemnatul/a, ........................................................, cu domiciliul în ..........................................., identificat/ă cu
C.I. seria ......, număr ...................., eliberată de .................................. la data de ....................., CNP
............................................., în calitate de candidat pentru grupul țintă al proiectului: Antreprenor Diaspora
RO_ES, POCU89/3/7/107062, și de solicitant al subvenției în cadrul concursului de idei de afaceri derulat în
cadrul proiectului anterior amintit, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
Penal al României, cu privire la falsul în declarații, că
✓ nu sunt în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene
și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
✓ nu sunt angajat al liderului de proiect sau al partenerilor acestuia [...] și nu sunt în relație de soț / soție,
afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau al partenerului acestuia.
✓ am luat cunostință de obligația pe care o am de a notifica în scris administratorul schemei de ajutor de
minimis de îndată ce apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării proiectului și de a lua
măsuri pentru înlăturarea situației respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011,
ne asumăm răspunderea de respectare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.
66/2011 și imediat ce vom avea cunoștință de existența unor nereguli și/sau fraude vom sesiza
administratorul schemei de ajutor de minimis și autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor
europene.
✓ în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru
participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare
de bani;

✓ nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o
faptă care să aducă atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
✓ nu mă aflu în situația vreunui conflict de interese sau incompatibilități astfel cum sunt acestea
reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,
completată și modificată.
Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu.

Data ...................
Nume și prenume: .......................................
__________________________
(semnatura)

