
Anexa nr.10  

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE 

 

 Subsemnatul………………………, având calitatea de …………………, posesor al 

C.I seria……, nr. ………….., membru de comisia de evaluare pentru închirierea prin 

licitație publică/negociere directă pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de ........... situat 

in...................................din Sfântu Gheorghe, declar pe propria răspundere următoarele: 
Nu mă aflu în niciuna din situaţiile de mai jos: 

a) soţ sau rudă până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre 

Ofertanţi/Candidaţi/Concurenţi 

b) în ultimii trei ani nu am avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre 

Ofertanţi/Candidaţi/Concurenţi sau care au făcut parte din consiliul de administraţie 

sau de orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora 

c) nu deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre 

Ofertanţi/Candidaţi/Concurenţi 

- nu am niciun interes financiar în derularea procedurii licitaţiei cu excepţia onorariului 

cuvenit pentru serviciile prestate 

- nu am niciun interes financiar faţă de oricare dintre Ofertanţi 

- nu am nicio afinitate sau o înclinaţie personală care ar putea să-mi afecteze deciziile în 

legătură cu procesul de selecţie 

- nu am nicio obligaţie personală sau debite financiare ori de altă natură faţă de niciun 

Ofertant, care ar putea să-mi afecteze deciziile în legătură cu procesul de evaluare 

Voi anunţa autoritatea contractantă în situaţia apariţiei unui conflict potenţial sau 

aparent şi care ar putea înpieta asupra procesului de evaluare pentru care am fost nominalizat. 

Dacă mă aflu în oricare din situaţia de mai sus înţeleg să fiu de acord  cu înlocuirea mea 

cu altă persoană.  

Prin termenul informaţie înţeleg orice dată, document, grafic, hartă, planuri de execuţie, 

programe de calculator, baze de date şi alte asemenea stocate prin orice mijloc şi de asemenea 

orice informaţie pusă la dispoziţie în legătura directă ori indirectă cu evaluarea ofertelor pentru 

atribuirea contractului sau cu activitate din cadrul Primăriei. 

Voi trata orice informaţie la care am acces sau mi-a fost dată ori adusă la cunoştinţă 

drept secretă şi confidenţială şi nu voi transmite unei terţe părţi fără aprobarea în scris a 

conducerii autorităţii contractante sau a unui potenţial client după cum este cazul.  

Înţeleg de asemenea ca aceasta obligaţie nu se aplică în cazul în care transmiterea 

informaţiilor se face ca o consecinţă a unei obligaţii legale. 

Informaţiile pe care le deţin le voi folosi în unicul scop de a efectua evaluarea ofertelor 

pentru atribuirea contractului. 

Mă angajez să nu copiez, să nu multiplic şi să nu reproduc informaţia fără aprobarea în 

scris a autorităţii contractante şi să nu permit persoanelor în afara comisiei de evaluare să intre 

în contact cu informaţia. Voi lua toate măsurile rezonabil posibile pentru a împiedica accesul 

la informaţia aflată sub controlul meu precum şi copierea acesteia. 

Voi informa imediat conducerea autorităţii contractante dacă am cunoştinţe despre 

orice acces neautorizat la orice informaţie şi modul în care a avut loc acest acces. 

 

Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate pe propria răspundere, 

cunoscând prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei. 

 

 

Data ………………….                                          Semnătura…………………………                                  

 


