
CAPITOLUL XII. DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE 

INTERESE CONFORM LEGISLAŢIEI NAŢIONALE 

În activităţile de implementare a strategiei de dezvoltare locală, echipa GAL Sud-

Vest va utiliza reguli şi proceduri cu respectarea următoarelor principii: 

- bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, 

eficacităţii şi eficienţei 

- liberă concurenţă şi tratament egal şi nediscriminatoriu 

- transparenţă - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor 

referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene 

- prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii 

implementări a strategiei, inclusiv în cadrul procedurilor de selecţie a 

proiectelor de finanţat. 

Nici un membru al echipei de implementare a strategiei de dezvoltare locale nu 

are dreptul de a utiliza informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, în scopul de a obţine 

pentru sine sau pentru altul bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.  

Reguli în materia conflictului de interese aplicabile în perioada de 

implementare a strategiei de dezvoltare locală (conform prevederilor OUG. 66/2011 

art. 10,11,12): 

- Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare 

a cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă 

unui solicitant. 

- Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 

de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele 

persoane: 

a) 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 

ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 

unuia dintre solicitanţi; 

c) 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. 

- Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a 

cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie, precum 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 niciuna dintre situaţiile de mai 

sus. 

Astfel, orice persoană care face parte din structurile/organele de conducere sau 

din comisii/comitete de selecţie, membri fondatori care sunt angajaţi în orice fel de 

relaţie profesională sau personală cu promotorul de proiect sau au interese 

profesionale sau personale în proiect, pot depune proiecte cu obligaţia de a prezenta o 

declaraţie în scris în care să explice natura relaţiei/interesului respectiv, declaraţie 

care va face parte din dosarul aferent proiectului, cu respectarea prevederilor legale 

mai sus menţionate. 



 


