CAPITOLUL XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislaţiei naţionale
Mecanismul de evitare a posibilelor conflicte de interese a GAL VALEA SOMEŞULUI bazat
pe regulile generale în material conflictului de interese stabilite în legislaţia naţională este
următorul:
Angajaţii GAL Valea Someşului implicaţi direct în procesele de verificare şi evaluare a
cererilor de finanţare depuse în cadrul sesiunilor de finanţare deschise de către Asociaţia GAL
Valea Someşului nu pot fi solicitanţi/deponenţi de cereri de finanţare, şi, de asemenea, nu pot
acorda servicii de consultanţă unui solicitant. în cazul în care nu se respectă această prevedere,
solicitantul va fi exclus din procedura de selecţie. Structurile teritoriale ale Autorităţii de
Management şi a Agenţiei de Plăţi au obligaţia să solicite instanţei anularea contractului/deciziei
de finanţare care a fost încheiat(ă) cu încălcarea prevederilor de mai sus, încălcare constatată în
timpul verificărilor efectuate. în cazul în care Asociaţia GAL Valea Someşului sau Autoritatea de
Management, Agenţia de Plăţi solicită completări ale documentaţiei depuse în vederea verificării
şi evaluării, se va considera că această activitate nu are caracter de consultanţă.
Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare, evaluare, aprobare a cererilor
de finanţare în cadrul procedurii de selecţie a GAL Valea Someşului, precum şi în procesul de
verificare a cererilor de rambursare/plată, persoanele 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, precum şi
soţii/soţiile, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv ai persoanele menţionate mai
sus. De asemenea, persoanele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le
afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare,evaluare şi aprobare a cererilor
de finanţare, nu pot fi implicate în procesul de verificare, evaluare şi aprobare a cererilor de
finanţare. în cazul în care nu se respectă această prevedere, solicitantul va fi exclus din
procedura de selecţie. Structurile teritoriale ale Autorităţii de Management şi a Agenţiei de
Plăţi au obligaţia să solicite instanţei anularea contractului/deciziei de finanţare care a fost
încheiat(ă) cu încălcarea prevederilor de mai sus, încălcare constată în timpul verificării
efectuate de către structurile teritoriale anterior menţionate. încălcarea prevederilor anterior
menţionate de către persoanele implicate în procesul de verificare a cererilor de
rambursare/plată, se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la
plată/rambursare.
Persoanele care participă direct la procedura de verificare, evaluare şi aprobare a
cererilor de finanţare în cadrul GAL Valea Someşului, precum şi cele implicate în procesul de
verificare a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari au obligaţia de a depune o
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile de
conflict de interese descrise anterior. De asemenea dacă în cursul procedurii de verificare,
evaluare şi aprobare, aceste persoane descoperă o legătură de natura celor menţionate
anterior, acestea sunt obligate să o semnaleze şi sa înceteze de îndată să participe la
procedura de verificare, evaluare sau aprobare. Beneficiarii GAL Valea Someşului nu vor putea
angaja timp de 1 an de la semnarea contractelor/deciziilor de finanţare, persoane care au fost
implicate în procesul de verificare,evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare.
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