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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislaţiei naţionale  
 
Procesul de implementare a fondurilor europene nerambursabile presupune pentru 
personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din aceste fonduri, printre altele, 
utilizarea corectă şi transparentă a fondurilor europene nerambursabile. Îndeplinirea cu 
stricteţe a cerinţelor legale în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţilor şi evitarea 
apariţiei situaţiilor de conflicte de interese de către personal constituie o cerinţă 
fundamentală. Conduita personalului trebuie să aibă în vedere nu doar respectarea literei 
legii, ci şi a unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea morală, imparţialitatea, 
corectitudinea, profesionalismul, lipsa intereselor private şi prioritatea interesului public. 
Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial conflict 
de interese, se va ţine cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 66/2011.  
Astfel, conform art. 10. alin. (1) 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 și nu pot fi implicaţi în elaborarea proiectului. 
În cazul în care  o persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor știe 
că se află în conflict de interese, are obligaţia de a prezenta o declaraţie în scris în care să 
explice natura relaţiei/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de selecţie a 
proiectelor.  
După depunerea proiectelor la Grupul de Acţiune Locală, se va verifica dacă vreunul dintre 
persoanele implicate în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare 
în cadrul procedurii de selecţie nu se află într-unul din situaţiile menţionate la art. 11, 
aliniatul (1) a) deţine părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre solicitanţi sau face parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de 
supervizare a unuia dintre solicitanţi; b) este 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) poate avea un interes de natură 
să-i afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a 
cererilor de finanţare; în caz contrar sunt excluși din procesul de 
verificare/evaluare/aprobare. 
Verificarea se face pe baza Declaraţiilor individuale pe propria răspundere din care să 
rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11. Declaraţiile 
semnate vor fi păstrate în original în dosarul sesiunii de proiecte.  
După selectarea și contractarea proiectelor, se va ţine cont ca personele implicate în 
procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de 
beneficiari să nu fie alese din cadrul persoanelor care au participat la procesul anterior de 
verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare, respectiv nu se află în niciuna dintre 
situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11, ceea ce va rezulta din declaraţia pe propria 
răspundere,care va fi păstrată în original în dosarul sesiunii de proiecte.  
În situaţia în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare/plată, o persoană 
totuși descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate la art. 10 şi 11, este 
obligată să o semnaleze imediat şi să înceteze de îndată continuarea activităţii, caz în care 
va fi înlocuită cu o altă persoană, și, după o nouă verificare a evitării posibilelor conflicte 
de interese procedura va fi reluată de la început. 
  


