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Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 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 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 

Articolul 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. 

(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. 
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