INITIAL
CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislatiei nationale
In conformitate cu art 57 din Regulamnetul nr.966/2012 conflictul de interese
este definit in contextul gestionarii bugetelor si efectuarii platilor din fondurile UE.
Acesta prevede la Alin.( 1 ): „Actorilor financiari si altor persoane implicate in executia si
gestionarea bugetului, inclusiv in elaborarea actelor pregatitoare corespunzatoare,
precum si in auditarea sau controlul bugetului le este interzis sa ia masuri care pot genera
un conflict intre propriile lor interese si cele ale Uniunii. Daca exista acest risc, persoana
in cauza se abtine de la astfel de masuri si prezinta situatia ordonatorului de credite
delegat, care constata in scris prezenta sau absenta unui conflict de interese. Persoana in
cauza isi informeaza, de asemenea, superiorul ierarhic. In cazul in care se constata
existenta unui conflict de interese, persoana in cauza isi intrerupe toate activitatile legate
de subiectul in cauza. Ordonatorul de credite delegat ia personal orice masuri
suplimentare necesare. Alin. (2): In sensul alineatului (1), un conflict de interese exista in
cazul in care exercitarea impartiala si obiectiva a functiilor unui actor financiar sau ale
unei alte persoane, mentionate la alineatul (1), este compromisa din motive care implica
familia, viata sentimentala, afinitatile politice sau nationale, interesul economic sau orice
alt interes comun cu cel al destinatarului”.
In conformitate cu Ghidul privind
incompatibilitatile si conflictele de interese “Conflictul de interese apare atunci cand
functionarul public are un interes personal care influenteaza sau pare sa influenteze
indeplinirea atributiilor sale oficiale cu impartialitate si obiectivitate. Interesele private
ale functionarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru
rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizatii cu care
functionarul public a avut relatii politice sau de afaceri.”
GAL Valea Dunarii Sudolt va elabora proceduri de selectie transparente si
nediscriminatorii, respectand regulile in materia conflictului de interese (Regulamentul
nr. 966/2012 al Parlamentului European , Legea nr. 78/2000, Legea nr. 215/2001, Legea
nr. 161/2003, Legea nr. 393/2004, Legea nr. 286/2009,Legea nr. 176/2010, Ordonanta de
Urgenta nr. 66/2011, Hotararea Guvernului nr. 875/2011 ). La inceputul fiecarei sesiuni de
evaluare, respectiv de selectie a proiectelor se vor analiza si pune in discutie posibilele
conflicte de interese. De asemena se vor elabora proceduri de lucru pentru evitarea
conflictului de interese in cadrul achizitiilor publice. Dacă unul din proiectele depuse
pentru selectare, apartine unuia din membrii Comitetului de Selectie,
persoana
(organizatia) in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului
respectiv, motivul şi abţinerea fiind prevăzute în mod expres în procesul-verbal al sesiunii
in cauza. In locul sau va vota membrul supleant. Membrii Comitetului de Selectie vor
respecta regulile conflictului de interese, completand declaratia privind conflictul de
interese. Orice persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor si
este angajata in alta relatie profesionala sau personala cu promotorul de proiect, sau are
interese profesionale sau personale in proiect, poate depune proiect la GAL Valea Dunarii
Sudolt, avand obligatia de a prezenta o declaratie in scris in care sa explice natura
relatiei/interesul respectiv. Astfel, persoana respectiva nu va putea participa la
procesul de verificare a proiectelor. Daca conflictul de interese este la nivelul
presedintelui GAL –ului , vicepresedintele va prelua temporar functiile presedintelui si va
solutiona situatia in cauza. De asemena, angajatii implicati in procesul de evaluare al
proiectelor si reprezentantul GAL vor da o declaratie, privind conflictul de interese in
acord cu legislatia in vigoare.
Pentru a asigura transparenta decizionala, pe site-ul GAL Valea Dunarii Sudolt, va fi
publicată legislatia in vigoare privind evitarea conflictului de interese.

