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actului 

 

 
 

  

    Având în vedere prevederile art. 691 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,   
    în sensul transparentizării procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,   
    în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, 
   
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice emite următorul ordin: 
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   Art. 1. -   (1) Situaţiile de natură să determine apariţia conflictului de 
interese, în sensul art. 691 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:   
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   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;   
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   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.   
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   (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. 691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
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   Art. 2. -   În aplicarea prevederilor art. 691 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.   

         

   Art. 3. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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