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Pentru a garanta transparenţa în procesul decisional şi pentru a evita orice potenţial 

conflict de interese in implementare se vor lua in considerare urmatoarele reguli generale 

in material conflictului de interese: 

1.Persoanele fizice sau juridice care participă în procesul de verificare/evaluare a 

cererilor de finanţare nu vor fi solicitanţi şi/sau nu vor acorda servicii de consultanţă unui 

solicitant. 

2.Nu vor fi implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare 

sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane: 

-cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere; 

-soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane mai sus; 

-cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare. 

3.Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a 

cererilor de finanţare nu vor fi solicitanţi şi/sau nu vor acorda servicii de consultanţă unui 

solicitant. 

4. Persoanele implicate in elaborarea, evaluarea, selecţia sau aprobarea proiectului nu vor 

fi implicați în activităţi de verificare a cererilor de plată. 

5.Persoanele care participă la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare sau în cadrul procedurilor de selecţie, cat şi cele implicate în procesul de 

verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari sunt 

obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în 

nici una dintre situaţiile prevăzute mai sus, iar in cazul in care se regaseste intr-una din 

situatii va depune o declarative prin care se revoca din functie pentru procedura la care 

participa si la care intra in conflict.în care sa se facă referire la prevederile art. 10 si 11 

din OG 66/2011, Sectiunea II – Reguli în material conflictului de interes.  

În continutul Declaratiei pe propria raspundere se vor mentiona cel putin următoarele 

aspecte:  Numele si prenumele declarantului; Functia detinuta la nivel GAL;  Rolul în 

cadrul procesului de evaluare, Comitetului de Selectie/Comisiei de Solutionare a 

Contestatiilor;  Luarea la cunostintă a prevederilor privind conflictul de interes asa cum 

este acesta prevazut la art. 10 si 11 din O.G. 66/2011, Sectiunea II – Reguli în material 

conflictului de interes; Asumarea faptului că în situatia în care se constată că aceasta 

declaratie nu este conforma cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încalcarea 

prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii. De asemenea, GAL-ul in procesul 

de realizarea a tuturor achizitiilor va respecta prevederile OUG 34/2006, sectiunea 8, 

"Reguli privind evitarea conflictului de interese". Fiecare dosar de achizitie va fi insotit de 

catre “Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese”.  

Aceste reguli vor face parte din mecanismul, regulamentele si procedurile de evaluare si 

selectie a proiectelor din SDL 2014-2020 al GAL.Respectarea acestor obligativități va fi 

verificată de catre structurile teritoriale ale Autorității de Management, respectiv CDRJ si 

ale AFIR. În cazul în care se constată ca nu se respect regulile de evitare a conflictului de 

interese, asa cum sunt definite în legislatia în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a 

fost finantat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislatiei. 


