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nformaţiilor conţinute în aceste publicaţii.
. PwC semnifică reţeaua de firme membre ale PwC International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoană juridică 

al PwCIL sau a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează niciun fel de servicii clienţilor. PwCIL nu este responsabilă pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme membre şi nici 
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Noi dispozitii privind conflictul de
interese în achiziţiile publice

A fost publicată recent Hotărârea Guvernului nr. 183/
completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 („HG 183/2013

Modificările vizează dispoziţiile referitoare la conflictul de interese
continuare principalele modificări:

1. Se instituie obligaţia autorităţii contractante de a solicita  
ofertantului / candidatului / ofertantului
asociat/subcontractantului / terţului susţinătorului o declaraţie 
pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 69
din ordonanţa de urgenţă („declaraţia”).

2. Se introduce o nouă prevedere ce enumeră datele de 
persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul au
care trebuie să se regăsească în declaraţie, respectiv
a) numele şi prenumele; 
b) data şi locul naşterii; 
c) domiciliul actual;
d) codul numeric personal;
e) funcţia pe care o deţin în cadrul autorităţii contractante
raportare la implicarea în procesul de achiziţie publică

3. Se introduce o nouă prevedere potrivit căreia 
Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice / Compartimentele pentru verificarea
achiziţiilor publice, are prerogative de control asupra situaţiilor 
de conflict de interese şi are acces la declaraţia
neîncadrarea în prevederile art. 691 din ordonanţa de urgenţă

4. Se introduce o nouă prevedere potrivit căreia 
inacceptabile dacă sunt depuse cu nerespectarea dispoziţiilor 
art. 691 din ordonanţa de urgenţă, raportat l
pentru depunerea ofertelor.

5. Potrivit completărilor introduse prin HG 183/2013,
Agenţiei Naţionale de Integritate în situaţia în care autoritatea 
contractantă aprobă raportul procedurii de atribuire fără
cont de observaţiile formulate de observator
Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi 
Verificarea Achiziţiilor Publice / Compartimentele pentru
verificarea achiziţiilor publice, cu privire la
69 şi 691 din ordonanţa de urgenţă.

Dispoziţiile HG 183/2013 au intrat în vigoare la 19 aprilie
[Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
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. PwC semnifică reţeaua de firme membre ale PwC International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi nu 
pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme membre şi nici 

e obliga în niciun fel. Nicio firmă membră nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme membre, nici
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Hotărârea Guvernului nr. 183/2013 privind modificarea şi 
HG 183/2013”).

conflictul de interese. Menţionăm în 

obligaţia autorităţii contractante de a solicita  
ofertantului
terţului susţinătorului o declaraţie 

cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 691

prevedere ce enumeră datele de identificare ale
deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, 

, respectiv:

în cadrul autorităţii contractante prin
raportare la implicarea în procesul de achiziţie publică.

prevedere potrivit căreia Ministerul Finanţelor 
Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea 

Compartimentele pentru verificarea
achiziţiilor publice, are prerogative de control asupra situaţiilor 

acces la declaraţia cu privire la
din ordonanţa de urgenţă.

Se introduce o nouă prevedere potrivit căreia ofertele vor fi considerate
inacceptabile dacă sunt depuse cu nerespectarea dispoziţiilor 

raportat la data-limită stabilită 

Potrivit completărilor introduse prin HG 183/2013, se impune sesizarea
Agenţiei Naţionale de Integritate în situaţia în care autoritatea 
contractantă aprobă raportul procedurii de atribuire fără a ţine 

formulate de observatorii Ministerului
Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi 

Compartimentele pentru
, cu privire la situaţiile prevăzute de art. 

intrat în vigoare la 19 aprilie 2013.
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