
CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislației naționale - Max. 1 pag. 

În primele 3 luni de funcționare, Structura de control din cadrul GAL va elabora un Ghid 
de evitare a conflictelor de interese ce va fi adus la cunoștința tuturor partenerilor și angajaților. 

Ideile principale care vor fi cuprinse în Ghid sunt: 

 În situația unui conflict de interese partenerul/ angajatul este obligat să se abțină de la 
rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea deciziei și să îl informeze pe șeful 
ierarhic căruia ii este subordonat direct. 

 Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor/ angajată în 
orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect/ are interese 
profesionale sau personale în proiect poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o 
declarație în scris în care să explice natura relației/ interesul respectiv. Acea persoană nu poate 
participa la procesul de selecție a proiectelor. 

 Persoanele fizice/juridice care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a 
cererilor de finanțare nu pot fi beneficiari și/ sau nu pot acorda servicii de consultanță unui 
beneficiar; încălcarea acestei prevederi se sancționează cu excluderea solicitantului din 
procedura de selecție. 

 Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/ evaluare/ aprobare a cererilor 
de finanțare sau în procesul de verificare/ aprobare/ plată a cererilor de rambursare/ plată 
prezentate de beneficiari în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane: a) cele 
care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți 
sau care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere ori de supervizare a unuia 
dintre solicitanți; b) soț/ soție, rudă sau afin până la gradul 2 inclusiv cu persoane care dețin 
părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care 
fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
solicitanți; c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 
imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare/ aprobare a cererilor de 
finanțare. 

 Persoanele care participă direct la procedura de verificare/ evaluare/ aprobare a 
cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție, precum și cele 
implicate în procesul de verificare/ aprobare/ plată a cererilor de rambursare/ plată prezentate 
de beneficiari sunt obligate să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că 
nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute mai sus. 

 În situația în care, în cursul procedurii de verificare/ evaluare/ aprobare, aceste 
persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor menționate mai sus, acestea sunt 
obligate să o semnaleze și să înceteze de îndată să participe la procedura de verificare, evaluare 
sau aprobare. 

 Beneficiarii persoane fizice/ juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/ evaluare a cererilor de 
finanțare în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la 
semnarea contractului de finanțare. 

 Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/ juridice de 
drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să 
determine apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există legături între 
structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de 
evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în 
două firme participante pentru același tip de achiziție. 

 Respectarea acestor obligativități va fi verificată de Structura de control din cadrul GAL. 
Pentru a garanta transparența în procesul decizional și pentru a evita orice potențial conflict de 
interese, în modelul de implementare s-a prevăzut o separare adecvată a responsabilităților. 


