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

conform legislației naționale 

 

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor pentru finanțare din fonduri 

comunitare nerambursabile presupune existența unui personalul care are obligația de a 

respecta principiilor ce guvernează statutul funcției lor şi aplicarea cerințelor 

regulamentelor UE privind managementul financiar sănătos, ceea ce implică și utilizarea 

corectă şi transparentă a fondurilor europene nerambursabile.   

Așadar, este imperios necesară îndeplinirea cu strictețe a cerințelor legale în ceea 

ce privește regimul incompatibilităților și evitarea apariției situațiilor de conflicte de 

interese de către personalul implicat în evaluarea, elaborarea, selecția sau aprobarea 

proiectelor finanțate din fondurile europene nerambursabile, fiind o condiție  

fundamentală, în  scopul  protejării intereselor financiare ale Uniunii  Europene și evitării 

fraudelor sau neregulilor cu privire la fondurile europene. Personalul GAL „Dealurile 

Bohotinului” trebuie să dea dovadă de o conduită ireproșabilă și să aibă  în  vedere nu doar 

respectarea legii, ci şi respectarea unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea morală, 

imparțialitatea, corectitudinea, profesionalismul, lipsa intereselor private.  

Persoanele implicate în elaborarea proiectului nu vor fi implicate și în procesul de 

selecție sau de aprobare a acestuia. Mai mult decât atât, cei implicați în elaborarea, 

evaluarea, selecția sau aprobarea proiectului nu vor fi implicați în activități  de verificare 

a cererilor de plată. Prin urmare, orice persoană care face parte din structurile de 

verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație profesională sau 

personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în  proiect, 

poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să se explice 

natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de selecție a 

proiectelor.  

În acest sens, persoanele care participă direct la procedurile de verificare, evaluare 

sau de aprobare a cererilor de finanțare în cadrul unei proceduri de selecție și a cererilor 

de plată prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declarație pe propria 

răspundere în care să se facă referire la prevederile art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, 

Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interese. Dacă unul din proiectele depuse 

pentru selectare aparține unuia din membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de 

contestații sau a unuia dintre angajații GAL implicați în evaluarea proiectelor sau afini ai 

acestora sau a unei entități juridice în care această persoană are implicații/interese, 

persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare și nu are drept de vot şi nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție, contestația în 

cauză.  

În cazul în care unul dintre membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de 

contestațiisau unul dintre angajații GAL implicați în evaluarea proiectelor constată că se 

află în situația de conflict de interese, acesta are obligația de a solicita de îndată 

înlocuirea sa din componența comitetului respectiv.  

În situația în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de 

interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a 

fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației.  

În momentul depunerii la AFIR, proiectele selectate vor avea atașat obligatoriu 

toate fișele de verificare și Raportul de selecție emise de GAL însoțit de copii ale 

declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. 


