
CAPITOLUL XII: DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELEOR CONFLICTE DE
INTERESE CONFORM LEGISLATIEI NATIONALE

La nivelul Gal Parang functioneaza un Comitet de Selectie ales din randul membrilor
Asociatiei sau reprezentantilor acestora, structura independenta si cu rol complementar fata
de celelalte structuri executive in aplicarea Strategiei, care este responsabil cu selectarea
proiectelor depuse in cadrul Grupului.

In cazul conflictului de interese, membrii au  obligatia de a se abtine de la realizarea
unui act sau de la luarea unei decizii care poate fi influentata de interesul personal.
În cadrul procedurilor de selectare a proiectelor în care sunt implicați, membrii Comitetului
de Selecție vor trebui să completeze o declarație privind evitarea conflictului de interese, în
care să se faca referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II. În conținutul
Declarației pe propria răspundere se vor menționa cel puțin următoarele aspecte: numele și
prenumele declarantului, funcția deținută la nivel GAL, rolul în cadrul procesului de evaluare,
Comitetului de selecție/Comisiei de Solutionare a Contestațiilor, luarea la cunoștință a
prevederilor privind conflictul de interese așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din
OG 66/2011, Secțiunea II, reguli în materia conflictului de interes, asumarea faptului că în
situatia în care se constata că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana
semnatara este pasibila de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii. Ca mecanism de evitare a conflictului de interese, daca unul din proiectele depuse
pentru selectare apartine unuia din membrii Comitetului de Selectie, rudelor acestuia (afini
pana la gradul IV) sau organizatiei pe care o reprezinta, acesta va fi suspendat si nu va
participa la intalnirea Comitetului de Selectie. Tot in scopul evitarii eventualelor conflicte de
interese, Consiliul Director va alege si membrii supleanti in cadrul Comitetului de Selectie.
Membrii supleanti vor inlocui membrii de drept in cazul constatarii unui conflict de interese
sau vor inlocui membrii absenti in cazul in care nu pot fi intrunite conditiile de
reprezentativitate.
Conform art.10-alin.1 din OUG 66/2011 persoanele fizice si juridice care participa direct in
procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare, verificare/aprobare/plată a cererilor
de rambursare/plată prezentate de beneficiari nu pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda
servicii de consultanta unui solicitant. Conform art.11-alin.1, 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.




