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Către: Beneficiarii programelor de cooperare teritorială europeană pentru care 

România îndeplinește rolul de Autoritate Națională  
 

 

Tema:   Precizare privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 cu 
modificările și completările ulterioare referitoare la interpretarea situațiilor de 
conflicte de interese 

 
În contextul modificărilor și completărilor ulterioare aduse Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 

prin adoptarea la 29 iunie 2022 a Ordonanței de Urgență nr. 97/2022, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 648 din 30 iunie 2022, facem următoarele precizări privind necesitatea evitării  

situațiilor de conflicte de interese. 

 Articolul 10 și articolul 11 alineatul 4 din Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, menționează: 

ART. 10 

(1) Personalul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, organismelor 

intermediare ale acestora, structurilor de secretariat comun, secretariat tehnic comun, respectiv 

unităților de control de prim nivel/control, precum şi personalul autorităților responsabile cu 

certificarea cheltuielilor/întocmirea conturilor anuale şi audit extern are obligația de a se abține de la 

a lua măsuri care pot genera un conflict între interesele proprii şi interesele financiare ale Uniunii 

Europene. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul următoarelor persoane: 

a) persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități externalizate prin care participă direct în 

procesul de evaluare/selecție/aprobare/control, după caz, a cererilor de finanțare, respectiv în 

procesul de verificare/autorizare/ plată/control al cererilor de rambursare/plată; 

b) personalul beneficiarilor şi altor persoane juridice publice sau private, în cazul în care acesta este 

implicat în activități care pot fi încadrate în execuția, auditarea sau controlul bugetului Uniunii 

Europene. 

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate a fi în conflict de interese dacă exercitarea 

imparțială a atribuțiilor/activităților acestora este afectată din motivele prevăzute la art. 61 alin. (3) 

din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 

privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) 

nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. 

ART. 11   

(4) În cazul în care există elemente care generează un potenţial conflict de interese, persoanele 

prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) au obligaţia sesizării acestuia autorităţii cu competențe în 

gestionarea fondurilor europene. 



 

 
 

 Articolul 61 alineatele 1 și 3 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare 

aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 

1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 

1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 

541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, 

menționează: 

ART. 61 Conflictul de interese 

(1)   Actorilor financiari în sensul capitolului 4 de la prezentul titlu și celorlalte persoane, inclusiv 

autorități naționale la orice nivel, implicate în execuția bugetară în cadrul gestiunii directe, indirecte 

și partajate a bugetului, inclusiv în elaborarea actelor pregătitoare corespunzătoare, precum și în 

auditarea sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile 

lor interese și cele ale Uniunii. De asemenea, aceștia iau măsurile adecvate pentru a preveni apariția 

unui conflict de interese în ceea ce privește funcțiile aflate în responsabilitatea lor și pentru a aborda 

situațiile care pot fi, în mod obiectiv, percepute ca un conflict de interese. 

(3)   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 afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul 

economic sau orice alt interes personal direct sau indirect.  

 

Prin urmare, ținând cont de prevederile art. 10 alineatul 2 punctul b, prevederile art. 10 

alineatul 3 coroborat cu art. 11 alineatul 4, din OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările 

ulterioare cât și art. 61 alineatul 3 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, în vederea 

evitării unui conflict de interese, beneficiarii programelor de cooperare teritorială 

europeană pentru care România îndeplinește rolul de Autoritate Națională au obligația de 

a evita semnarea în dublă calitate a numirii lor în cadrul proiectelor, cât și a documentelor 

subsecvente. Astfel, semnarea actului de numire în cadrul proiectelor pentru conducătorul 

instituției/organizației, se poate realiza doar pe baza mandatului acordat, în acest sens 

potrivit statului prin decizie a consiliului / consiliului de administrație / AGA, după caz, în 

funcție de forma de constituire. În aceeași ordine de idei, actele emise în implementarea 

proiectelor (ex. pontaje, decizii de modificare etc.), vor fi contrasemnate de către 

superiorul ierarhic sau de către o persoană desemnată în acest sens. 
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