
       CONFLICTE DE INTERESE
     DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ

Persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un
interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu 

obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.

    Aleşi locali                                                Primar şi viceprimar
vezi detalii vezi detalii

    Consilieri locali/judeţeni                           Funcţionari publici 
vezi detalii vezi detalii

    Achiziţii publice - sistemul PREVENT          Membrii Parlamentului
vezi detalii vezi detalii

    Membrii Guvernului şi alte funcţii publice din administraţia
               publică centrală şi locală vezi detalii

CONFLICTELE
DE INTERESE
Legea nr. 176/2010
OUG nr. 57/2019
Art. 246 , 415, 492
Legea nr. 286/2009
Art. 301

TIPURI DE CONFLICTE DE INTERESE
vezi detalii
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Conflictul de interese potențial 
- presupune existența unor 

interese personale de natură să 
producă un conflict de interese în 
situația în care ar trebui luată o

decizie publică. Cerință de 
conduită: Transparență 

22

Conflictul de interese actual
- presupune existența unor 

interese personale în 
momentul în care persoana în 
cauză e pusă în situația de a 
lua o decizie publică. Cerință 

de conduită: Abținerea 

33

Conflictul de interese consumat 
- presupune existența unor interese 

personale în momentul participării la 
luarea unei decizii publice. Apare 

atunci când persoana în cauză nu s-a 
abținut de la luarea deciziei în ipoteza 

unui conflict de interese actual și 
implică aplicarea sancțiunilor legale

SANCŢIONAREA 
CONFLICTELOR DE 

INTERESE

Conflicte de interese de natură 
administrativă - abatere disciplinară

vezi detalii
Conflictul de interese de natură

penală - infracțiune
vezi detalii

DIFERENŢA ÎNTRE
CONFLICTE DE INTERESE

ŞI INCOMPATIBILITĂŢI

Conflictul de interese - existența unor 
interese personale în momentul 

participării la luarea unei decizii publice
Incompatibilitate - exercitarea 
concomitentă a două sau mai
multe funcții al căror cumul

este interzis de lege

PREVENIREA
CONFLICTELOR
DE INTERESE

vezi detalii

CONFLICTE DE INTERESE
DE NATURĂ PENALĂ

Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos 

patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin 
până la gradul II inclusiv. Prezentele dispoziţii legale nu sunt 
aplicabile în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor 

normative; exercitării unui drept recunoscut de lege sau în cazul  
îndeplinirii unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor 

și limitelor prevăzute de aceasta.
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