
CAPITOLUL XII-Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislaţiei naţionale 

 
 În activitatea de selecţie şi aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, GAL  

“Colinele Prahovei” a elaborat un mecanism de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislaţiei naţionale, după cum urmează:  

 
1. PROCESUL DE ELABORARE  AL PROIECTTELOR 
 a)  Nu pot participa la procesul de elaborare al proiectelor persoanele fizice 

sau juridice care participă direct sau pot influenţa într-un fel procesul de evaluare, 
procesul de selecţie al proiectelor, procesul de soluţionare al contestaţiilor sau pe cel de 
monitorizare şi verificare cereri de plată. 

 
2. PROCESUL DE EVALUARE, SELECTARE, VERIFICARE CERERE DE PLATĂ ŞI CEL DE 

SOLUŢIONARE AL CONTESTAŢIILOR 
a) Toţi membrii comisiilor, comitetelor sau echipelor de evaluare sunt obligaţi 

să completeze o declaraţie pe propria răspundere, privind conflictul  de  interes în 
coformitate cu articolul 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii; 

b) Selectarea proiectelor se va face de către  comitetul  de selecţie al 
proiectelor; 

c) Soluţionarea contestaţiilor se va face de comitetul de selecţionare a 
contestaţiilor; 

d) Verificarea cererilor de plată este făcută de către experţi GAL care nu au 
fost implicaţi la procesul de evaluare şi, sau selecţie al aceluias proiect 

e) Pentru evitarea conflictului de interese, dacă depun proiecte la GAL 
persoane fizice şi juridice 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 deconducere 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 verificare/evaluare/selectare /soluţionare contestaţii/verificare 
cereri de plată, au obligativitatea depunerii unei solicitări de retragere din 
comisia/comitetul din care face parte. 

Intră în conflict de interese persoanele fizice sau juridice care scriu proiectul cu 
cele care îl evaluează/selectează cu cele implicate în procesul de verificare al cererilor 
de plată şi cu cele din comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

Procesele detaliate se vor regăsi în procedurile de lucru al fiecărui compartiment în 
parte. 

Bază legală în vederea elaborării Strategiilor de Dezvoltare Locală este constituită 
din legislaţia europeană şi naţională. 

 
 
 
 


