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CONFLICTUL  DE INTERESE 

HOTĂRÂRE  nr. 1239 din  8 decembrie 2010 - Norme de aplicare a Legii 
nr. 178/2010 privind PPP 

  

ART. 43 Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi a 
documentelor însoţitoare este formată din minimum 5 membri din 
cadrul experţilor şi specialiştilor partenerului public şi, după caz, 
membrii autorităţilor deliberative/organelor de conducere, membri ai 
executivului partenerului public definit la art. 8 din Legea nr. 178/2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice altă persoană 
cu expertiză în domeniul obiectivului proiectului de parteneriat public-
privat, în calitate de expert cooptat, care nu se află în conflict de 
interese, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 



CONFLICTUL  DE INTERESE 

  

LEGEA 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

ART. 72 

Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, 

subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect 

este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act 

juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea 

funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, 

pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. 

 



CONFLICTUL  DE INTERESE 

ART. 76 

 Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii 

municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act 

administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o 

dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material 

pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. 

  

  

  

ART. 79 

 Funcţionarul public este în conflict de interese dacă  interesele sale 
patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa 
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. 

 



CONFLICTUL  DE INTERESE 

OUG. 34/2006 

ART. 68 

    Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de 

verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi 

candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 



CONFLICTUL  DE INTERESE 

ART. 69 
    Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele 
persoane: 
  
    a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi; 
    b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; 
    c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe 
parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; 
    d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia 
existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 69^1*) 
    Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător care are drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante, este exclus din procedura de atribuire. 

 



    ART. 69^2 

    (1) Autoritatea contractantă precizează în fişa de date/invitaţia de 

participare/anunţul de participare numele persoanelor ce deţin funcţii 

de decizie în cadrul autorităţii contractante. 

    (2) Autoritatea contractantă publică în SEAP denumirea şi datele 

de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului 

asociat/subcontractantului/terţului susţinător, în termen de maximum 

5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a 

candidaturilor/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, pentru care se 

publică numai numele. 

    ART. 70 

    Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au 

fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de 

atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la 

încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv 

pentru cauza imorală. 



Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 170/2012 

 

Situaţiile de natură să determine apariţia conflictului de interese, în sensul 

art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt următoarele: 



  

    a) membri ai consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare a ofertantului/candidatului/ofertantului 

asociat/subcontractantului/terţului susţinător sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin funcţii de decizie 

în cadrul autorităţii contractante; 

    b) acţionarii sau asociaţii ofertantului/candidatului/ofertantului 

asociat/subcontractantului/terţului susţinător sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante; 

    c) persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante deţin 

părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători; 

    d) persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante fac 

parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 

supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi/ofertanţi 

asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători. 



 (2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă va solicita 
ofertantului/candidatului/ofertantului 
asociat/subcontractantului/terţului susţinător documente pe care le 
consideră edificatoare pentru a se asigura că niciunul dintre ofertanţi 
nu se află în situaţiile de excludere prevăzute la art. 69^1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 ART. 2 

    În aplicarea prevederilor art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire 

persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire 

la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv 

toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau 

pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul 

aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie 

publică. 



Conflictul de interese asa cum este 
definit de NOILE DIRECTIVE 
PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI 
CONCESIUNILE 2014 



Statele membre se asigură că autoritățile contractante iau măsurile 
adecvate pentru a preveni, identifica și remedia în mod eficace conflictele 
de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziție, astfel încât să 
se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal 
pentru toți operatorii economici.  

Conceptul de conflict de interese acoperă cel puțin orice situație în care 
membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de 
servicii de achiziții care acționează în numele autorității contractante, care 
sunt implicați în derularea procedurii de achiziție sau care pot influența 
rezultatul acesteia, au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 
economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 
care compromite imparțialitatea și independența lor în contextul 
procedurii de achiziție.  



Conflict interese noul cod penal art. 301 

Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a 

îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, 

direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru 

o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană 

cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din 

partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se 

pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării 

dreptului de a ocupa o funcţie publică. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării 

actelor normative. 



Regulamentul financiar al UE nr. 966/2012 
Articolul 57 Conflicte de interese 
 
 (2) În sensul alineatului (1), un conflict de interese există în cazul în care 
exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar 
sau ale unei alte persoane, menționate la alineatul (1), este compromisă 
din motive care implică familia, viața sentimentală, afinitățile 
politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes 
comun cu cel al destinatarului.  

 
 


