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

conform legislației naționale  

Conform Reg. (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consliului 

Uniunii Europene din 25 octombrie 2012, ”un conflict de interese există în cazul în care 

exercitarea imparţială şi obiectivă a funcţiilor unui actor financiar sau ale unei alte 

persoane,...., este compromisă din motive care implică familia, viaţa sentimentală, 

afinităţile politice sau naţionale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al 

destinatarului”.  

Pentru evitarea conflictului de interese, membrii Comitetului de selecție sau Comisiei de 

contestații nu vor fi implicați în procesul de evaluare a proiectelor. 

Persoanele implicate în elaborarea unui proiect nu pot face parte din Comitetul de 

selecție sau Comisia de soluționare a contestațiilor.  

Nu pot participa la luarea deciziilor privind evaluarea, selecția sau contestația depusă 

persoanele care au calitatea de solicitant pentru un proiect care face obiectul evaluării, 

selecției sau contestării. 

In plus, o persoană este exclusă de la luarea deciziilor dacă se află în oricare din situațiile 

incluse în definirea conflictului de interese sus-menționat. 

Pentru asigurarea cvorumului, se pot propune membri supleanți, care vor respecta 

aceleași condiții ca și membrii de drept și care vor vota în ședințe, dacă este cazul. 

In cazul procedurii de evaluare , in situatia unui posibil conflict de interese si / sau 

incompatibilitate,  angajatul GAL  va fi inlocuit de un alt angajat / voluntar, dupa caz, 

prin activarea automata a matricei de inlocuire   aprobata prin Hotarare AGA din 

04.07.2018. In cazul in care GAL aplica in calitate de solicitant/ partener in cadrul 

proiectului , GAL va externaliza  evaluarea proiectelor conform prevederilor Ghidului 

Solicitantului. 

Inaintea fiecărei activități, persoanele implicate în procesul de selecție sau analiza 

contestațiilor vor semna, pe proprie răspundere, Declarația privind conflictul de interese, 

conform modelului: 

Sesiunea.... 

Măsura..... 

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE 

Subsemnatul ............ președinte/membru/consultant al Comitetului de 

selecție/Comisiei de contestații, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în 

declarații, următoarele: 

a) Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanții supuși procedurii de selecție/contestații; 

b) Nu fac parte din Consiliul de administrație/organul de conducere sau de 

supervizare al unuia dintre beneficiarii supuși procedurii de 

selecție/contestații; 

c) Nu am calitatea desoț/soție sau rudă de gradul I cu persoane care fac parte din 

consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia 

dintre solicitanții supuși procedurii de selecție/contestații; 

d) Nu am nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul 

procesului de selecție/contestații. 

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra lucrărilor Comitetului de 

Selecție/Comisiei de Contestații, precum și asupra altor informații prezentate în cadrul 

acestora. 

Semnătura.............       Data: ........ 


