
CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale 

 

Pentru buna desfasurare a activitatilor din cadrul GAL “Valea Siretului de Jos”, pentru 

a garanta transparenta in procesul decizitional se va realiza un Mecanism de evitare a 

posibilelor conflicte de interese, acesta se va actualiza si completa cu prederile legislatie 

nationale si europene in domeniu. Conflictele de interese pot aparea atat in cadrul structurii 

de verificare a proiectelor, intre personalul angajat si solicitanti cat si intre comisia de 

selectie a proiectelor si solicitanti. 

Astfel, orice persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este 

angajata in orice fel de relatie profesionala sau personala cu promotorul de proiect sau are 

interese profesionale sau personale1 in proiect, poate depune proiecte, cu obligatia de a 

prezenta o declaratie in scris in care sa explice natura relatiei/ interesul respectiv si nu poate 

participa la procesul de selectie a proiectelor. Respectarea acestor obligativitati va fi 

verificata de structurile teritoriale ale Autoritatii de Management/AFIR. 

Mecanismul de evitare a posibilelor conflicte de interese la nivel GAL consta in: 

❖ stabilirea  de catre Consiliul Director, printr-un regulament intern, a responsabilitatilor  

pentru membri Comitetului de Selectie si ai Comisiei de Solutionare a Contestatiilor; 

❖ stabilirea pentru fiecare angajat GAL a responsabilitatilor, prin fisa de post.  

❖ obligativitatea tuturor persoanelor implicate atat in procesul de evaluare cat si de 

selectie  a proiectelor GAL, de a da o declaratie pe propria raspundere, cum ca nu se afla 

in conflict de interese cu promotorul de proiect sau ca are interese profesionale sau 

personale in proiect. 

❖ obligativitatea promotorilor de proiect de a prezenta, la depunerea Cererii de Finantare,  

o declaratie pe propia raspundere referitoare la faptul ca: 

➢ nu detine nici o functie la nivelul GAL 

➢ nu am nici un rol in cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selectie/Comisiei de 

Solutionare a Contestatiilor 

➢ a luat la cunostiinta prevederile privind conflictul de interes asa cum este acesta 

prevazut la art. 10 si 11 din OG nr. 66/2011. 

Nerespectarea mecanismului de evitare a posibilelor conflicte de interese, va duce la  

excluderea Cererii de Finantare a solicitantului din procesul de selectie. 

Vor fi intocmite formularele: Suspiciune de neregulă/Suspiciune de fraudă. Acestea vor fi 

completate pentru toate constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații 

financiare și pentru toate sesizările ce respectă condițiile unui conflict de interese, care va fi 

inaintat Consiliul Director. GAL are obligația înregistrării suspiciunilor de neregulă într-un 

Registru al neregulilor. 

Modul de descoperire a unei posibile nereguli: 

• Verificări la fața locului 

• Misiuni de audit 

• Misiuni de control 

                                                           
1 Art 10, 11 OG 66/2011 Reguli în materia conflictului de interese  


