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OPERATOR ECONOMIC  
...................................  
(denumirea/numele)  

 
 

DECLARAȚIE PRIVIND ABSENȚA CONFLICTULUI DE INTERESE 
 

Subsemnatul(a)................................................................, reprezentant 
împuternicit al 
................................................................................................, 
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de .......... 
(candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului..........) 
la procedura de selecție de oferte, declar că am luat cunoștință de: 

 
- conținutul articolului 14 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011 aprobată cu 

modificările și completările ulterioare, care prevede că: 
„Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane 

fizice/juridice de drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a 
evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și anume a 
situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și 
ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care 
ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante 
pentru același tip de achiziție.” 

 
- conținutul articolului 59 din Legea nr. 98/2016, care prevede că: 
„prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului 

autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în 
numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de 
atribuire 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 ori independența lor în contextul procedurii 
de atribuire.” 

 
- conținutul articolului 60 din Legea nr. 98/2016, care prevede că: 
„(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care 

ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, 

reglementate cu titlu exemplificativ: 
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a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni 
din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau 
subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul 
al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 
subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care 
există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie 
de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul 
asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 
are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

f) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul 
asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător organizat ca societate pe 
acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu respectă prevederile 
art. 53 alin. (2) şi (3). 

(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se 
înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, 
reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% 
din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.” 
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- conținutul articolului 61 din Regulamentul UE nr. 1046/2018, care prevede 
că: 

„(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. 

(2)   În cazul în care există un risc de conflict de interese care implică un membru 
al personalului unei autorități naționale, persoana în cauză sesizează superiorul său 
ierarhic cu privire la acest aspect. Atunci când un astfel de risc există pentru personalul 
care intră sub incidența Statutului funcționarilor, persoana în cauză sesizează 
ordonatorul de credite delegat relevant. Superiorul ierarhic sau ordonatorul de credite 
delegat relevant confirmă în scris dacă se constată existența unui conflict de interese. 
Atunci când se constată existența unui conflict de interese, autoritatea împuternicită 
să facă numiri sau autoritatea națională relevantă se asigură că persoana în cauză 
încetează toate activitățile în legătură cu respectiva chestiune. Ordonatorul de credite 
delegat relevant sau autoritatea națională relevantă se asigură că orice măsuri 
ulterioare adecvate se iau în conformitate cu legislația aplicabilă. 

(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”. 

 
- lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie, potrivit art. 3 lit. ll) din Legea 

nr. 98/2016, în cadrul autorității contractante ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI: 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Funcția deținută în cadrul 
ȘCOLII NAȚIONALE DE GREFIERI 

1. ANDREI - DORIN BĂNCILĂ Director 

2. MIHAI-DANIEL ONIȘOR Director adjunct Departamentul 
de formare profesională 
continuă (manager proiect) 

http://www.poca.ro/


 

 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

4 

3. BRÂNDUȘA–DENIS CHIUJDEA Director adjunct Departamentul 
de formare profesională inițială 

4. CRISTINA-IZABELA TRUȘCĂ Personal de instruire propriu 
(asistent manager) 

5. DANIELA TRUȚĂ Director DEFA (responsabil 
financiar) 

6. NATALIA-MĂDĂLINA CRĂCANĂ Consilier (responsabil achiziții) 

7.  PETRONELA STAN Șef birou (responsabil 
implementare cu atribuții 
achiziții) 

8.  LUMINIȚA-VENERA CULIȚĂ Consilier (responsabil 
implementare cu atribuții 
contabilitate) 

9. GEORGIANA-ALEXANDRA TANGA Consilier (responsabil 
implementare cu atribuții 
resurse umane și achiziții) 

10. OANA DANIELA POGORAN Personal de instruire propriu 
(responsabil implementare 
coordonator 1) 

11. GHEORGHE IFRIM Personal de instruire propriu 
(responsabil implementare 
coordonator 2) 

12. ANDREEA-RALUCA BRATU 
 

Personal de instruire propriu 
(responsabil implementare 
coordonator 4) 

13. BOGDAN-MARIUS NĂVÎRCĂ Personal de instruire propriu 
(responsabil implementare 
coordonator 5) 

14. AURELIA BULGARU 
 

Personal de instruire propriu 
(responsabil implementare 
coordonator 6) 

15. ALIN-GEORGIAN BORDEA 
 

Personal de instruire propriu 
(responsabil implementare 
coordonator 7) 

16. CRISTINA-PAULA TOMA 
 

Personal de instruire propriu 
(responsabil implementare 
coordonator 8) 

17. GEANINA ARHIRE Expert (responsabil 
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implementare suport 1) 

18. ADINA STRECHE Consilier (responsabil 
implementare suport 2) 

19. PAUL CIOBANU Personal de instruire propriu 
(responsabil monitorizare 2) 

20. MIHAELA CRISTINA PĂUNESCU Expert IT 

21. BIANCA-LUCREȚIA VIDAEFF Consilier 

 
Declar prin prezenta că nu cunosc să existe un conflict de interese cu privire 

la autoritatea contractantă ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI. Mă angajez ca, dacă voi 
constata sau va deveni evident în cursul derulării procedurii de achiziție publică sau 
pe parcursul executării contractului că există sau că a apărut un astfel de conflict de 
interese, să îl declar în scris, imediat, autorității contractante ȘCOALA NAȚIONALĂ 
DE GREFIERI și, în cazul în care se constată existența unui astfel de conflict de 
interese, să nu mai iau parte la procedură. 

 
 
 

Semnat (data și locul):......................    .................................. 
Nume:.................................................................................. 
Funcția:................................................................................ 
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