CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
Pe parcursul implementării SDL, GAL va ţine cont de prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 fiind obligat, ȋn activitatea sa, să elaboreze şi să aplice
proceduri de management şi control care să asigure corectitudinea acordării şi utilizării
fondurilor precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare. În activitatea de
elaborare a proiectelor, de evaluare şi selecţie a acestora sau de verificare a cererilor de
plată, precum şi pe durata execuţiei contractului de finanţare, GAL va urmări respectarea
următoarelor principii: gestiune financiară bazată pe principiile economicităţii, eficacităţii şi
eficienţei; respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi
nediscriminatoriu; transparenţa prin facilitarea informaţiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru acordarea fondurilor europene; prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict
de interese în cursul întregii proceduri de selecţie a proiectelor de finanţat; excluderea
cumulului de sprijin financiar din surse diferite pentru finanţarea aceleiaşi activităţi.
Persoanele fizice sau juridice care sunt solicitanţi şi/sau acordă servicii de consultanţă
unui solicitant nu pot participa în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor la nivelul GAL.
De asemenea, nu vor fi implicate ȋn acest proces următoarele persoane: 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; 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; cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze
imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a proiectelor. Încălcarea
acestor prevederi se sancţionează cu excluderea proiectului din procedura de selecţie sau cu
deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, după caz. Persoanele care
participă direct la procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor, precum şi cele implicate în
procesul de verificare a cererilor de plată sunt obligate să depună o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute mai sus. În
situaţia în care aceste persoane constată o legătură de natura celor menţionate, sunt obligate
să înceteze să participe la procedura respectivă. GAL se va asigura de o separare adecvată a
responsabilităţilor fiecărui membru implicat ȋn scrierea proiectelor, evaluarea şi selectarea
acestora, soluţionarea contestaţiilor sau evaluarea cererilor de plata ale beneficiarilor.
In cazul procedurii de achiziţie, beneficiarii au obligaţia de a lua toate măsurile
necesare pentru a evita situaţiile care pot genera conflicte de interese, şi anume dacă există
legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii
comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar
de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. Încălcarea prevederilor
se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată, după caz. La
depunerea ofertei, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în
conflict de interese. Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării
procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a
organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.

