
PROCEDURA GAL DE PREVENIRE A RISCULUI DE APARIȚIE A UNUI CONFLICT DE 

INTERESE 

 

ÎN CADRUL SDL - ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE 

 

Dispozițiile legale în materia conflictului de interese și a incompatibilităților pentru a evita orice 

conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească și europeană în 

vigoare: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art. 301 Cod Penal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 32 privitor la Actele care ar putea constitui un conflict de interese și procedura, din 

cadrul Regulamentului Delegat UE 1268/2012; 
- Art. 57 privind Conflictul de interese din cadrul Regulamentului UE nr. 966/2012; 
- Legea nr. 161/2003. cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Orientărilor privind accesarea finanțărilor din cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020, pag. 25 și pag. 33; 
- Alte prevederi legale în vigoare, în materia conflictelor de interese și a incompatibilităților. 
 

Prevederi: 

1. Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanțare sau a programelor 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 al doilea 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. 

2.  Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu excluderea solicitantului din 
procedura de selecție. 

3. Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite 
instanței anularea contractului/acordului/deciziei de finanțare încheiat/emise cu încălcarea 
prevederilor alin. (1). 

GAL PLAIURI SOMEȘENE are în vedere pentru evitarea posibilelor conflicte de interese, 
efectuarea a două tipuri de acțiuni: 

- cu caracter preventiv: pentru a preveni conflictele de interese aparente/potențiale/reale  
- în scopul sancționării/remedierii: 

o pentru a depista și soluționa conflictele de interese,  
o pentru a sancționa persoanele în cauză,  
o pentru a corecta orice prejudiciu cauzat de conflictul de interese; 



 
4. 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 în acestă procedură 

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

  



DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
privind evitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților 

 
 

Subsemnatul/a,______________________________________,CNP_____________________

__ domiciliat/ă în ___________________________, str. __________________, nr. ______ 

bl._____, sc. _________, ap. __________, având calitatea de Reprezentant legal al 

____________________________________________________________________________, 

în calitate de : 

□ angajat în funcția de evaluator în cadrul GAL Plaiuri Someșene 

 □ membru în Comitetul de Selecție a Proiectelor în cadrul GAL Plaiuri Someșene 

 □ membru în Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul GAL PLAIURI SOMEȘENE  

în cadrul procesului de selecție pentru Măsura 

”......................................................................................”, apelul de selecție nr. /dată 

....................... declar următoarele: 

 Nu am fost implicat în elaborarea cererilor de finanțare;  

 Nu am sprijint cu informații care să conducă la competiția neloială;  

 Nu am informații privind implicarea rudelor până la gradul IV în calitate de solicitanți sau 

parteneri pentru vreuna din cererile de finanțare din cadrul acestui apel de selecție;  

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

solicitanți/parteneri; 

 Nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau supervizare a unuia 

dintre solicitanți/parteneri; 

Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere, că respect, dispozițiile legale în materia conflictului de interese și a 

incompatibilităților pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită 

de legislaţia românească și europeană în vigoare: 

De asemenea, mă angajez să suport orice prejudiciu/daune cauzate de apariția unui conflict de 

interese sau a unei situații de incompatibilitate, constatate și dispuse final(după epuizarea oricărei 

căi legale de atac) de organele abilitate, atât pe perioada implementării proiectului, cât și în 

perioada post-implementare. 

Declar că dacă apare o situaţie de conflict de interese și/sau incompatibilitate, atât pe perioada 

implementării proiectului cât și în perioada post-implementare, mă oblig să notific în scris, de 

îndată, GAL şi dacă este cazul, voi lua toate măsurile pentru înlăturarea situaţiei respective. 

 

Data completării: …………. 

Nume, prenume 

Funcția 

          Instituția 

Semnătură autorizată și ștampila 



 

Model  

CĂTRE Asociația GAL Plaiuri Someșene, În atenția organelor de conducere,  

 

CERERE DE SUSPENDARE DIN CADRUL COMITETULUI DE SELECȚIE AL 

PROIECTELOR A GAL PLAIURI SOMEȘENE 

 

 

 Subsemnatul ......................., identificat cu CI seria ................ nr. ...................., CNP - 

........................., reprezentantul legal al ….............................., membru/membru supleant în 

Comitetul de Selecție a Proiectelor din cadrul GAL Plaiuri Someșene, declar ca mă autosuspend 

pe perioada apelului de selectie nr./data................................... pentru măsura 

„.................................................”. Am luat la cunoștință despre prevederile privind conflictul de 

interese așa cum este acesta prevăzut la art.10 si 11 din OUG 66/2011, Sectiunea II – Reguli în 

materia conflictului de interes, deoarece ………………… ........................intenționează să depună 

proiect în cadrul măsurii „.................................” la asociația GAL Plaiuri Someșene. Având în 

vedere, cele menționate mai sus și prevederile ghidului solicitantului POCU 5.1, solicit de îndată 

înlocuirea mea în Comitetul de Selecție a Proiectelor pentru măsura ...... pe perioada apelului de 

selecție nr./data............................. 

  

 

 

Data:      

Numele si prenumele:     

Semnatura: 


