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privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora 
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Secţiunea a 2-a 
Reguli în materia conflictului de interese 

Articolul 10 
(1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a 
cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui 
solicitant. 
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din procedura 

de selecţie. 
(3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite 

instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare care a fost încheiat/emisă cu 
încălcarea prevederilor alin. (1). 

(4) În cazul în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene solicită 
completări ale documentaţiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are 
caracter de consultanţă. 
Articolul 11 
(1) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane: 
a) cele 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; 
b) 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 de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 

c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea 
pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor implicate în procesul de 

verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari. 
(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din procedura 

de selecţie. 

(4) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite 
instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare încheiat/emise cu încălcarea 
prevederilor alin. (1). 
(5) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 

solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. 
Articolul 12 

(1) Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie, precum şi cele implicate în 
procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari 
sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în 
niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11. 

(2) În situaţia în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane 
descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate la art. 10 şi 11, acestea sunt 
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obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procedura de verificare, 
evaluare sau aprobare. 
Articolul 13 
(1) Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de 
finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la 
semnarea contractului de finanţare. 
(2) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite 

instanţei anularea contractului de finanţare care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor 
alin. (1). 

Articolul 14 
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept 
privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să 
determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între 
structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de 

evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în 
două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile 

solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. 
Articolul 15 
(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună 
o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 

14. 

(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, 
ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această 
procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective. 
Articolul 16 

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei 
naţionale referitoare la conflictul de interese. 
(2) Dispoziţiile art. 10, 11 şi 12 nu se aplică personalului Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit, în acest caz fiind aplicabile prevederile în materia conflictului de interese din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD", aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

--------- 
Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 18 iulie 2012, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012. 
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