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Suportul de curs a fost elaborată în cadrul proiectului „Mecanisme eficiente în vederea 

prevenirii corupției în administrația județului Brașov” cod SIPOCA 1128, cod MySMIS 

152068 cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa 

prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv 

specific: 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice.  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și consolidarea capacității 

administrative a Consiliului Județean Brașov prin eficientizarea activităților de prevenire 

și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității 

pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul 

decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și 

aleșilor locali. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: a. creșterea gradului de 

implementare a măsurilor de prevenire a a corupției și a indicatorilor de evaluare; b. 

creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din 

administrația publică locală, cât și în rândul cetățenilor; c. îmbunătățirea cunoștințelor 

și competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție. 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României. 

 

Material distribuit gratuit 
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1. Introducere 

 

Consiliul județean Brașov derulează 2 sesiuni de formare profesională organizate în 2 module: : 

I. Etica și integritatea și II. Prevenirea si combaterea corupției, având ca finalitate certificarea 

competențelor dobândite de participanți. Formarea se desfășoară în cadrul proiectului 

„Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției în administrația județului Brașov” cod 

SIPOCA 1128, cod MySMIS 152068 cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020.  

Tematica programului de formare profesională pentru Modulul II Prevenirea si combaterea 

corupției are o durată de 30 de ore și urmărește atingerea următoarelor obiective: 

• Creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul Consiliului 
Județean Brașov; 

• Conștientizarea principiilor managementului integrității, anticorupție; 
• Capacitatea de a identifica o faptă de corupție; 
• Planificarea si organizarea analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție;  
• Dezvoltarea capacitații analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor și 

vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de integritate; 
• Identificarea politicilor şi procedurilor interne anticorupție și evaluarea eficacității 

acestora în raport cu standardele naționale și internaționale, precum și în raport cu 
riscurile de corupție; 

• Elaborarea unui plan de integritate. 
• Facilitarea implementării cerințelor SNA 2021-2025 Creșterea gradului de 

conștientizare a angajaților cu privire la consecințele încălcării cerințelor legale 
anticorupție, combaterea corupției, cunoașterea rolului organismelor de prevenire și 
combatere a corupției 2021 -2025 și a Standardului ISO 37001:2016 Sisteme de 
management anti-mita; 

 La finalul acestui modul, participanții vor putea să: 

• Identifice cadrul legal, triunghiul fraudei; 

• Lucreze cu SNA 2021-2025; 

• Să dezvolte si implementeze proceduri privind avertizarea în interes public; 

• Să dezvolte si implementeze proceduri privind conflictele de interese și 
incompatibilitățile; 

• Să dezvolte și să implementeze documentația anticorupție conform SNA 2021 – 2025; 

 

În vederea dobândirii acestor competențe, în cadrul programului de formare vor fi abordate, dar 

fără a se limita la, următoarele teme: 

• Prevenirea și combaterea corupției: Cadrul legal național privind prevenirea și 
combaterea corupției, 

• Incidentele de integritate în sensul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, ca 
abateri de la etică; 
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• Triunghiul fraudei (corupției) format din oportunitate, justificare și presiune 
financiară; Criterii semnal ale abaterilor de la etică; Gestionarea incidentelor de 
integritate; 

• Componentele sistemului de management anticorupţie (politici şi proceduri interne): 
1. Codul de conduită, 2. Transparență (luarea deciziilor și acces la informaţii); 3. 
Consilierea de etică; 4. Avertizarea în interes public; 5. Declararea cadourilor; 6. 
Declarațiile de avere și de interese, 7. Incompatibilități şi conflicte de interese 
(exercițiu, 8. Pantouflage; 9. Audit şi control intern, 10. Sistemul de control intern 
managerial (integrarea dintre cele două sisteme de management);  

• Prezentarea Strategiei Național Anticorupție: Concluziile desprinse din implementarea 
Strategiilor Naționale Anticorupție anterioare, Obiectivele generale ale Strategiei 
Naționale Anticorupție 2021 -2025; 

• Obiectivele specifice anticorupție stabilite pentru sectorul Administrație publică; 
Masurile anticorupție impuse de Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025; 

• Avertizorul de integritate: Rolul avertizorului de integritate; Sistemul de raportare a 
iregularităților; 

• Măsuri de protecție a avertizorului de integritate; 
• Conflictul de interese: Conflictul de interese administrativ și conflictul de interese 

penal; Definirea incompatibilităților; Diferențele dintre conflictul de interese și 
incompatibilități; Gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților; 

• Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale 
Anticorupție actuale: Desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea 
strategiei; Elaborarea planului de integritate;  

• Managementul riscurilor de corupție; 
• Implementarea măsurilor de combatere a corupției; 
• Mecanisme de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice;  
• Standardul ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită. 

 

Programul de formare cuprinde de asemenea tematici referitoare la dezvoltarea durabilă și  

egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. 

 

Asigurarea integrității și combaterea corupției în exercitarea demnităților și funcțiilor publice 

sunt componente esențiale ale unui stat de drept și sunt prevăzute în convențiile pe care România 

le-a ratificat: 

• UNCAC – Convenţia Naţiunilor Unite Împotriva Corupţiei 
(http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/) UNCAC este primul instrument 
universal şi global privind cooperarea transnaţională dintre state în vederea eradicării 
fenomenului de corupţie, a fost adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin 
Rezoluţia nr. 58/4 din 31 octombrie 2003 și a fost ratificat de România prin Legea nr. 
365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la 
New York la 31 octombrie 2003. 

• Convenția penală privind corupție a Consiliului Europei 

• Convenția civilă privind corupția a Consiliului Europei 

GRECO – Grupul de State împotriva Corupției 

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp) este mecanismul Consiliului 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp
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Europei de prevenire și combatere a corupției, înființat în anul 1999, pentru a-i ajuta pe membrii 

săi (49 de membri, dintre care 48 de state europene și SUA) să lupte împotriva corupției prin 

intermediul unui proces dinamic de evaluare reciprocă. 

Corupția reprezintă un fenomen grav ce pune în pericol stabilitatea și securitatea societății, 

subminează valorile morale și ale democrației, periclitează dezvoltarea economică, socială și 

politică. Ca stat membru al Uniunii Europene, Romania trebuie să respecte legislația comunitară, 

în acord cu principiile și valorile fondatoare ale Uniunii Europene.  

Pentru asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice, România a 

dezvoltat un cadru legal robust. Componentele sistemului de prevenire a corupției sunt: 

• analiza riscurilor de corupție; 

• evaluarea incidentelor de integritate; 

• implementarea planurilor de integritate; 

• consilierea de etică; 

• protecția avertizorilor de integritate; 

• declarațiile de avere și de interese; 

• normele privind conflictele de interese și incompatibilitățile; 

• accesul la informațiile de interes public și transparența decizională; 

• funcțiile sensibile; 

• declararea cadourilor. 

În privința combaterii corupției și sancționarea încălcării normelor de integritate, România a 

dezvoltat instituții puternice de aplicare a legii (Agenția Națională de Integritate, Curtea de 

Conturi, Direcția Națională Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție). SNA 2021-2025 

reprezintă mecanismul de integrare a tuturor eforturilor de prevenire și combatere a corupției. 

Prezentul suport de curs are rolul de a informa cu privire la prevederile legale aplicabile privind 

combaterea corupției și regimul conflictelor de interese și a incompatibilităților, de a discuta 

spețe relevante/ situații de încălcare a acestor obligații legale. 

Modulul 2 se axează pe prevenirea și combaterea corupției, abordând teme precum: cadrul legal 

național privind prevenirea și combaterea corupției, incidentele de integritate în sensul Strategiei 

naționale anticorupție, ca abateri de la etică; triunghiul fraudei (corupției) format din 

oportunitate, justificare și presiune financiară; criterii semnal ale abaterilor de etică; gestionarea 

incidentelor de integritate, prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție: concluziile deprinse 

din implementarea Strategiilor Naționale Anticorupție anterioare, obiectivele generale ale 

Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; obiectivele specifice anticorupție stabilite pentru 

sectorul Administrație publică; măsurile anticorupție impuse de Strategia Națională Anticorupție; 

avertizorul de integritate: rolul avertizorului de integritate; sistemul de raportare a 

iregularităților; măsurile de protecție a avertizorului de integritate; conflictul de interese - 

conflictul de interese administrativ și conflictul de interese penal; definirea incompatibilităților; 

diferențele dintre conflictul de interese și incompatibilități; gestionarea conflictelor de interese 

și incompatibilităților elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei 

Naționale Anticorupție actuale, desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea 

strategiei; elaborarea planului de integritate/managementul riscurilor de corupție; 

implementarea măsurilor de combatere a corupției; mecanisme de prevenire a corupției în 
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materia achizițiilor publice; standardul ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită. De 

asemenea, la finalul prezentului suport de curs sunt disponibile două module privind obiectivele 

orizontale: dezvoltarea durabilă și importanța protecției mediului și dezvoltării durabile în 

contextul problemelor de mediu și schimbărilor climatice actuale, precum și egalitatea de șanse, 

nediscriminarea și egalitatea de gen. 

În urma parcurgerii suportului de curs și a cursului vor fi dezvoltate abilitățile de a identifica 

situațiile problematice din punct de vedere al integrității și de a lua deciziile corecte. Principiile 

care ghidează exercitarea funcțiilor publice sunt: supremația interesului public, transparența, 

integritatea, independența, obiectivitatea și corectitudinea. 

Pentru acest suport de curs au fost folosite spețe din practica Agenției Naționale de Integritate 

și jurisprudența instanțelor de judecată. Textele din cadrul suportului de curs nu sunt obligatorii 

din punct de vedere juridic, deși acestea se bazează pe cadrul legal aflat în vigoare. Totuși, având 

în vedere schimbarea continuă a cadrului legal, atunci când se confruntă cu o situația concretă, 

participanții trebuie să consulte mai întâi legislația aflată în vigoare la respectivul moment din 

timp.
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2. Cadrul legal național privind prevenirea și combaterea corupției 

 

Faptele de corupție sunt prevăzute în Codul penal și în Legea nr. 78/2000. În sensul legii penale 

(art. 175 Cod penal), prin funcționar public se înțelege persoana care, cu titlu permanent sau 

temporar, cu sau fără o remunerație: exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul 

legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; exercită 

o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură; exercită, singură sau 

împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei 

persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea 

obiectului de activitate al acesteia. De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul 

legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de 

autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la 

îndeplinirea respectivului serviciu public. 

Aleșii locali, funcționarii publici și personalul contractual sunt obligați să îndeplinească 

îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu 

respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională, și să asigure ocrotirea și 

realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, 

atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de 

bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. 

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, 

după caz, organul de constatare a săvârșirii infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date 

din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea 

penală, potrivit legii nr. 78/2000. Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul 

efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a 

corpurilor delicte și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală (art. 

23 din Legea nr. 78/2000). Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor de mai sus constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, dacă fapta nu constituie o 

infracțiune mai gravă. 

Persoanele care cunosc operațiuni ce antrenează circulația de capitaluri sau alte activități privind 

sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune că provin din infracțiuni de corupție sau 

asimilate acestora ori din infracțiuni ce au legătură cu acestea, au obligația să sesizeze organele 

de urmărire penală sau, după caz, organele de constatare a săvârșirii infracțiunii ori organele de 

control, abilitate de lege (art. 24 din Legea nr. 78/2000). Neîndeplinirea cu rea-credință a 

obligațiilor de mai sus constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, 

dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. 

Exemplu de situație de corupție, constatată de Agenția Națională de Integritate: 

• La data de 25 aprilie 2016 S.C. I S.R.L., reprezentată prin RL, a câștigat licitația, în calitate 
de unic ofertant, organizată de către S.C. S S.A. , instituție aflată în subordinea Consiliului 
Local I (în cadrul căreia RL deținea la momentul licitației funcția de Șef Serviciu) pentru 
atribuirea contractului „Servicii sanitar-veterinare”, anterior licitației fiind implicată în 
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două proceduri de selecție de ofertă în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii 
specializate de asistență medicală veterinară organizate de către S.C. S S.A., în calitate 
de membru al comisiei de evaluare a ofertelor. Ulterior, la data de 20 mai 2016 a fost 
încheiat contractul de prestări servicii înregistrat între S.C. S S.A., în calitate de 
Beneficiar, și S.C I S.R.L, reprezentată prin RL, în calitate de prestator, în valoare de 
571.915 Lei fără T.V.A. 

 

Infracțiunile de corupție 

Art. 289 Cod penal: Luarea de mită 

Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori 

primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, 

în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră 

în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, 

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 

funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. 

Atenție! Infracțiunea de luare de mită se consumă în momentul în care se pretinde folosul și nu 

în acela în care este primit, fiind suficientă simpla pretindere a folosului, predarea banilor putând 

să aibă loc ulterior sau putând chiar să nu se realizeze; luarea de mită consumându-se în 

momentul pretinderii banilor, orice activitate ulterioară acestui moment nu are nicio influență 

asupra acestei infracțiuni1. 

Art. 290 Cod penal: Darea de mită 

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se 

pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Darea de mită nu constituie infracțiune atunci când 

mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. 

Atenție! Infracțiunea de dare de mită poate fi săvârșită în modalitatea oferirii de bani sau de 

alte foloase necuvenite unui funcționar, în scopul ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească 

ori să întârzie îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un 

act contrar acestor îndatoriri. Pentru existența infracțiunii de dare de mită în această modalitate 

nu este necesar ca oferirea de bani sau de alte foloase necuvenite să fi fost urmată de acceptare 

sau de executare, fiind suficient faptul oferirii de bani ori de alte foloase. De asemenea, nu este 

necesar ca scopul urmărit - îndeplinirea, neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii de către 

funcționar a unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau săvârșirea unui act contrar acestor 

îndatoriri - să fi fost realizat. 

Art. 291 Cod penal: Traficul de influență 

 
1 Consiliul Superior al Magistraturii, Mapă de hotărâri infracțiuni privind corupția și criminalitatea economico–
financiară 
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Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, 

pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă 

că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să 

îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește 

cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Art. 292 Cod penal: Cumpărarea de influență 

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori 

indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui 

funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să 

urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să 

îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și 

interzicerea exercitării unor drepturi. Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai 

înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. 

 

2.1 Triunghiul fraudei 

 

Unul dintre instrumentele investigațiilor antifraudă este Triunghiul fraudei. Conceptul se bazează 

pe identificarea celor trei factori ce contribuie la creșterea sau diminuarea riscului de corupție 

sau fraudă: oportunitate sau ocazie, motivația, justificarea. 

Oportunitatea fraudei sau corupției reprezintă o vulnerabilitate în sistemul administrativ. 

Oportunitatea poate rămâne neobservată în ciuda analizei riscurilor de corupție și poate fi 

identificată în situații precum existența unor procese organizaționale fără responsabili de proces, 

lipsa de cunoaștere a proceselor organizaționale sau o organizare deficientă a activității. 

Oportunitatea/vulnerabilitatea poate fi exploatată pe fondul unor nemulțumiri legate de 

salarizare / remunerare, lipsa motivării față de activitate, lipsa șanselor de promovare 

profesională. Oportunitatea poate fi exploatată și de personalul de conducere, cu acces la 

informații (inclusiv confidențiale), cu putere de decizie și/sau de alocare a resurselor bugetare. 

Procedurile de tip ALOP (angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor) au rol 

important în prevenirea corupției și a fraudei. 

Tipuri de oportunități percepute: 

• implicare colectivă, corespunzător unui mod habitual, din obișnuință sau sub presiunea 

mediului organizațional, caracterizat de practici bazate pe norme informale, cu precădere 

în instituții publice nesupuse unui control riguros; 

• implicare individuală, corespunzător perceperii unei oportunități majore, și dictată de 

perspectiva unei acumulări consistente de beneficii economice, sociale, simbolice, sau 

politice. 
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Presiunea/Motivația corupției sau fraudei ține de beneficiile percepute. Aceste beneficii nu se 

reduc însă la cele materiale (bani sau alte foloase directe), ele acoperind un spectru larg de 

avantaje și gratificații, inclusiv sociale și simbolice. Tipuri de beneficii percepute: 

• beneficii materiale, mai ales în cazurile de mică corupție, dare de mită; 

• beneficii social-simbolice, în cazurile de mare corupție, trafic de influență. 

Studiile realizate indică o toleranță ridicată la corupție, justificată prin faptul că în cadrul 

normativ sunt sancționate acțiuni cu o lungă istorie de acceptare și normalizare în cadrul 

societății. Darea și luarea de mită, traficul de influență sunt infracțiuni circumscrise unor practici 

sociale precum darul, reciprocitatea, sprijinul și schimbul informațional în cadrul familiei, 

rețelelor sociale, comunităților. Principalele mecanisme prin care sunt proliferate faptele de 

corupție în România sunt aspecte ce țin de obișnuința de a oferi ceva pentru rezolvarea rapidă a 

solicitărilor. 

Raționalizarea corupției sau a fraudei. Persoanele care comit astfel de acțiuni își justifică 

comportamentul prin apel la circumstanțe. De exemplu, persoanele condamnate pentru 

infracțiuni de corupție pun foarte mare preț pe valori dezirabile din punct de vedere social, 

respectiv familia, credința, munca, independența socială. De asemenea, orientările aspiraționale 

ale acestora sunt tot din sfera apartenenței sociale. 

 

  

 

 

Oportunitate Motivație 

Raționalizare 

Triunghiul 
fraudei
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2.2. Criterii semnal ale abaterilor de etică 

 

• Ocolirea procedurilor obișnuite de analiză și aprobare a deciziilor; 

• Diseminarea unor informații incomplete sau înșelătoare despre natura unor activități; 

• Neaplicarea criteriilor de calitate și a standardelor obișnuite în relații cu terțe părți; 

• Recomandarea unor terțe părți; 

• Identificarea unor nevoi care nu par a fi corect fundamentate. 
 

Criteriile-semnal sunt de natura sa releve situații negative acute sau cu potențial mare de 

acutizare: 

• deficiente constatate în rapoartele de audit anterioare; 

• deficiente constatate în procesele-verbale încheiate în urma inspecțiilor de audit intern; 

• deficiente consemnate în rapoartele Curții de Conturi; 

• informații și indicii deținute sau obținute cu privire la disfuncționalități sau abateri, altele 
decât cele de natura legalității și regularității; 

• aprecieri ale unor specialiști, experți etc. cu privire la structura și dinamica unor riscuri 
interne sau de sistem; 

• analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcționării sistemului; 

• evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul 
auditat. 

 

2.3. Gestionarea incidentelor de integritate 

 

Potrivit HG nr. 599/2018, un incident de integritate este un eveniment în care este implicat un 

angajat al unei instituții sau autorități publice și care s-a soldat cu:   

• încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei 
abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să 
protejeze integritatea funcției publice; 

• trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de 
corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, 
incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; 

• rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională 
de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile 
nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților; 

• rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului 
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 
(CNATDCU) privind o lucrare științifică; 

 

Evaluarea incidentelor de integritate presupune următoarele activități: 
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a) obținerea de informații privind incidentul de integritate; Conducerea autorității sau 
instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte 
structuri din cadrul acesteia care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri 
privind un incident de integritate sesizează responsabilul pentru implementarea 
metodologiei și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare derulării 
procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea 
la cunoștință a incidentului de integritate respectiv. În măsura în care apreciază că este 
necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informații 
Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin 
informații privind incidentul de integritate. 

b) analiza incidentului de integritate; Analiza are în vedere cu precădere următoarele 
aspecte: 

✓ tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat; 
✓ sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția 

persoanei care l-a săvârșit; 
✓ starea de fapt și modul de operare; 
✓ cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției 

publice relevante pentru incidentul analizat; 
✓ cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și 

vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, 
precum şi cele aferente incidentului de integritate evaluat; 

✓ durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară; 
✓ sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate; 
✓ efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei 

care a săvârșit incidentul de integritate; 
✓ impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției 

publice. 

Pe baza informațiilor obținute, responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, 

pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzând informațiile rezultate din 

analiză,  

c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control. 

Raportul conține și propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum 

și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. 

Raportul se transmite spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice. Raportul de 

evaluare a incidentului de integritate se comunică structurii în care a avut loc incidentul de 

integritate. 

 

3. Prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție: concluziile deprinse din 

implementarea Strategiilor Naționale Anticorupție anterioare, obiectivele 

generale ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; obiectivele specifice 

anticorupție stabilite pentru sectorul Administrație publică; măsurile 

anticorupție impuse de Strategia Națională Anticorupție 
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SNA 2021-2025 menține abordarea utilizată de strategiile anterioare, care au acordat prioritate 
măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupție. Progresul disparat al prevenției în perioada 
2016-2020 a determinat menținerea sectoarelor identificate ca prioritare de strategia anterioară, 
cu suplimentarea acestora cu domeniul protecției mediului înconjurător și domeniul protejării 
patrimoniului cultural și înlăturarea sistemului judiciar din categoria sectoarelor prioritare. 
 
Viziune a SNA 2012-2025 este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a 
corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor 
și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și 
eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic 
dezvoltat. Promovarea integrității organizaționale în sectorul public, dar și cel privat, este de 
natură a reduce cazurile de corupție, frauda și incidentele de integritate în sectoarele expuse la 
corupție. Totodată, un mediu de integritate robust va sprijini România în atingerea obiectivelor 
asumate la nivel internațional în domeniul anticorupției și a statului de drept. În acest context, 
promovarea obiectivelor de politică externă a României, inclusiv prin îmbunătățirea imaginii 
României pe scena internațională, va accelera procesul de aderare a României la Convenția 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (denumită în continuare OCDE) privind 
combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale, 
adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999. Resursele 
statului trebuie mobilizate coerent și eficient în vederea investigării și tragerii la răspundere 
penală a persoanelor implicate în activități circumscrise corupției inclusiv prin consolidarea 
mecanismelor de cooperare interinstituțională și a capacităților instituțiilor și autorităților 
competente, astfel încât să se asigure abordarea integrată a fenomenului. Suplimentar măsurilor 
de combatere a corupției, strategia include măsuri care vizează latura de prevenire și educare 
atât a oficialilor, cât și a cetățenilor, cu privire la teme precum: integritatea organizațională 
și diminuarea riscurilor de corupție, cadrul incriminator național al faptelor de corupție, 
drepturile omului, accesul la informații publice, transparența decizională, impactul corupției 
„mici” asupra serviciilor publice, etc. 
 
SNA 2021-2015 a fost adoptat prin Hotărârea nr. 1269/2021, care stabilește la articolul 6 că   
până la finalul lunii martie 2022, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, inclusiv 
cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și întreprinderile publice aveau 
obligația de a întreprinde procedurile privind asumarea unei agende de integritate 
organizațională, iar până la finalul lunii iunie 2022 de a elabora, adopta, disemina în cadrul 
instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și de a transmite Ministerului 
Justiției planurile de integritate aferente. Adoptarea planurilor de integritate se realizează prin 
ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, respectiv a întreprinderilor publice, iar 
în vederea implementării planului de integritate, se desemnează coordonatorul implementării la 
nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. 
Atribuțiile persoanelor astfel desemnate fiind detaliate prin ordin, decizie sau fișa postului, după 
caz.  
Practica instituțională a anilor anteriori în ceea ce privește responsabilitatea la nivel instituțional 
a presupus constituirea grupurilor de lucru anticorupție formate din reprezentanți de la nivelul 
tuturor structurilor din cadrul instituției, cu precădere cele considerate mai vulnerabile sau 
expuse la corupție, inclusiv managementul și responsabilii de implementarea SCIM. 
 
 
Obiectivele SNA 2021-2025 relevante pentru administrația publică locală 
 



 
 
 

 
   16 

 

 
 

Obiectiv general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de Integritate la 
nivel organizațional 

Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național 

1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de 
integritate organizațională; 

2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării 
angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare 
implementării acestuia; 

3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și 
vulnerabilitățile nou apărute; 

4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și 
stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 
599/2018; 

5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 
599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii 
acestora; 

6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile 
de coordonare și monitorizare a strategiei; 

7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al 
publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul 
integrității; 

8. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul a trei instituții 
publice, în sistem pilot; 

9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate 
în funcții publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile 
de la normele etice. 

Obiectiv general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor 

1. Creşterea gradului de educaţie anticorupție a cetăţenilor și oficialilor publici, cu accent pe 
drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice și impactul corupției asupra 
serviciilor publice; 

2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin 
aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare 
în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul 
public 
și asigurarea stabilității funcției publice; 

3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de 
integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice; 

4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin 
utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); 

5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de 
corupţie generate de interacţiunea directă cu oficialii publici; 

6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de 
urgenţă) a serviciilor publice; 

7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității 
cheltuielilor publice. 

Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de 
management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a 
riscurilor și vulnerabilităților instituționale 
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1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor 
autorităților publice; 

2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației 
publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale; 

Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor 
de corupție în administrația publică locală 

1. Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative 
disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate; 

2. Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri 
administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt 
cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și 
cetățean; 

3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale; 

4. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a 
reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și 
integrității; 

5. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil 
pentru APL în vederea accesării fondurilor publice; 

6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții 
și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea 
proiectelor finanțate prin program. 

 

4. Avertizorul de integritate: Rolul avertizorului de integritate, sistemul de 

raportare a incidentelor de integritate și măsurile de protecție a avertizorului 

de integritate 

 

Avertizarea în interes public este sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care 

presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, 

eficienței, eficacității, economicității şi transparenței;  

Avertizorul este persoana care face o sesizare şi care este încadrată în una dintre autoritățile 

publice, instituțiile publice sau în celelalte unități. Avertizorii în interes public beneficiază de 

prezumția de bună-credință până la proba contrară 

Protecția avertizorului în interes public este reglementată în legislația națională a României este 

reglementată de Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, 

instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. 

Faptele care pot constitui subiectul unei avertizări de interes public potrivit Legii nr. 571/2004 

• infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni 
în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile 
de serviciu sau în legătură cu serviciul;  

• infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; 
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• practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor 
unităților prevăzute la art. 2;  

• încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile şi conflictele de interese; 

• folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;  

• partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor 
alese sau numite politic; 

• încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale; 

• încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările 
nerambursabile; 

• incompetența sau neglijența în serviciu; 

• evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, 
promovare, retrogradare și eliberare din funcție;  

• încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 
nerespectarea legii;  

• emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup 
sau clientelare;  

• administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al 
autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități  

• încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei 
administrări şi cel al ocrotirii interesului public 

Canalele de raportare stabilite de această lege sunt:  

• șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale 

• conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din 
care face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se 
semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 

• comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității publice, 
instituției publice sau al unității din care face parte persoana care a încălcat legea 

• organelor judiciare;  

• organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a 
incompatibilităților; 

• comisiilor parlamentare;  

• mass-media; 

• organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;  

• organizațiilor neguvernamentale 

Este important de reținut că sesizarea poate fi făcută ALTERNATIV sau CUMULATIV către oricare 

dintre peroanele sau entitățile mai sus menționate. Avertizorul nu este obligat să se adreseze 

șefului ierarhic sau conducătorului instituției înainte, ci se poate adresa și entităților sau 

persoanelor din afara instituției dacă astfel consideră oportun. 

Măsurile de protecție de care beneficiază avertizorii sunt:  

• la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, 
comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților publice, 
instituțiilor publice sau al altor unități au obligația de a invita presa și un 
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reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin 
comunicat pe pagina de Internet a autorității publice, instituției publice sau a 
unității bugetare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea 
nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate. 

• avertizorului i se va ascunde identitatea de comisia de disciplină dacă cel reclamat 
prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are 
atribuții de control, inspecție şi evaluare a avertizorului 

• avertizorului i se aplică din oficiu prevederile Legii nr. 682/2002 privind protecția 
martorilor dacă semnalează infracțiuni de corupție, de serviciu sau împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

• instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate 
unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în 
interes public, făcută cu bună-credință. 

• instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o 
abatere disciplinară pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și 
indirecte a actelor de avertizare în interes public 

 

 În prezent, România se află în proces de transpunere a Directivei 1937/2019 privind protecția 

persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Directiva europeană aduce o serie de 

noutăți în domeniu:  

• se aplică persoanelor care efectuează raportări care lucrează în sectorul privat sau în 
sectorul public și care au obținut informații referitoare la încălcări într-un context 
profesional; 

• se aplică, de asemenea, persoanelor care efectuează raportări în cazul în care acestea 
raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări obținute într-un raport de 
muncă care s-a încheiat între timp. 

• se aplică, de asemenea, persoanelor care efectuează raportări al căror raport de muncă 
nu a început încă, în cazul în care informațiile referitoare la încălcări au fost obținute în 
timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale. 

• entitățile juridice din sectorul privat și din sectorul public trebuie să  instituie canale și 
proceduri pentru raportarea internă și pentru întreprinderea unor acțiuni subsecvente. 
Canalele trebuie să fie electronice, fizice și telefonice. 

• este posibilă instituirea de canale externe de raportare și de a întreprinde acțiuni 
subsecvente raportărilor; 

• de asemenea, este posibilă instituirea de canale de raportare internă și externă prin care 
să se poată asigura anonimatul avertizorului. Canalele trebuie să fie electronice, fizice și 
telefonice. 

• include măsuri concrete de interdicție a represaliilor, inclusiv amenzi 

• instituie canale de raportare internă prin care să se poată asigura anonimatul 
avertizorului. Canalele trebuie să fie electronice, fizice și telefonice 
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5. Regimul și gestionarea conflictului de interese administrativ: tipologii și 

măsuri de prevenire 

În cadrul acestui capitol prezentăm principalele obligații ale aleșilor locali, funcționari publici și 

personal contractual în materia conflictelor de interese: obligații în domeniul achizițiilor publice, 

obligații în domeniul proiectelor europene, dar și obligații în privința propriei conduite. Aceste 

obligații sunt cumulative atunci când, spre exemplu, avem de-a face cu un proiect finanțat prin 

instrumente structurale în cadrul căruia se desfășoară proceduri de achiziții publice în care sunt 

implicate persoane cu funcții de deciziei, precum și funcționari publici și personal contractual. 

Agenția Națională de Integritate împarte conflictele de interese în 3 tipuri: 

• potențial în situația în care un oficial are interese personale de natură să producă un 
conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie publică 

• actual care apare în momentul în care oficialul este pus în situația de a lua o decizie 
care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un partener de afaceri 

• consumat, în care oficialul public participă la luarea deciziei cu privire la care are un 
interes personal, încălcând prevederile legale 

  

În formă administrativă, conflictul de interese poate avea următoarele mai multe tipologii 

care vor fi detaliate în capitolele următoare:  

• Conflictul de interese în achiziții publice; 
• Conflictul de interese în proiectele finanțate de Uniunea Europeană 
• Conflictul de interese pe categorii de persoane: primar, viceprimar, președinte și 

vicepreședinte al Consiliului județean; 

 
Conflictul de interese ca infracțiune, așa cum este detaliată de Codul Penal, se regăsește sub 

denumirea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. Această abordare asupra 

conflictului de interese poate fi parcursă la capitolul 8.  

 

• Conflictul de interese în achiziții publice 
 

La nivelul Uniunii Europene, conflictele de interese în achizițiile publice au fost definite prin 

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (din 26 februarie 2014 privind 

achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE). Articolul 24 din Directiva 2014/24/UE 

a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (Directiva) prevede ca statele membre să se asigure că 

autoritățile contractante iau măsurile adecvate pentru a identifica, a preveni și a remedia în mod 

eficient conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziții publice, astfel 

încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure tratament egal tuturor 

operatorilor economici. Noțiunea de conflict de interese ”acoperă cel puțin orice situație în care 
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membrii personalului autorității contractante care sunt implicați în desfășurarea procedurii de 

achiziție 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 percepute ca elemente care 

compromit imparțialitatea sau independența lor în contextul procedurii de achiziție”. Această 

definiție a fost  preluată și de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și în Legea 

nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale. Ambele acte normative au o secțiune privind 

evitarea conflictelor de interese, în Legea nr. 98/2016, aceasta este Secțiunea 4: Reguli de 

evitare a conflictului de interese.  

Noutatea în privința reglementării conflictului de interese în domeniul achizițiilor publice față de 

vechea reglementare privește definirea comprehensivă a conflictului de interese (situațiile în 

care conflictul de interese ”ar putea fi perceput”), cu prezentarea unor situații cu titlu 

exemplificativ, dar nu și limitativ. O altă noutate privește libertatea acordată autorității 

contractante de a alege singură măsurile cele mai potrivite pentru remedierea situației de 

conflict de interese. 

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua 

toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, 

în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii 

economici (art. 59 din Legea nr. 98/2016). 

În sensul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 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 influență 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 independență lor în contextul procedurii de atribuire (art. 

59 din Legea nr. 98/2016). 

Această definiție foarte generală este exemplificată prin cinci tipuri de situații posibile, însă 

acestea nu sunt și singurele situații posibile (art. 60 din Legea nr. 98/2016): 

• participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor 
care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a 
unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

• participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu 
persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți 
propuși; 

• 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/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, 
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financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi 
afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

• situația în care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul 
propus/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului 
de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane 
care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al 
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

• situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții 
de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție 
implicat în procedura de atribuire. 

• situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat 
prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3) din Legea 
nr.98/2016, respectiv (2) În vederea respectării principiilor transparenței și tratamentului 
egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are 
obligația de a comunica datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai 
acțiunilor la purtător, în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic 
ofertant/candidat, terț susținător sau subcontractant la procedură este de societate pe 
acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător; (3) Reprezentantul legal al 
operatorului economic depune o declarație pe propria răspundere cu privire la 
deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. 

În sensul Legii nr. 98/2016, prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care 

exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul 

social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea 

generală. 

Un alt conflict de interese se poate manifesta după încheierea contractului de achiziție publică. 

Astfel, conform art. 61 din Legea nr. 98/2016, ofertantul declarat câștigător cu care autoritatea 

contractantă a încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia 

orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul 

de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de 

atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de 

achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii 

de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii 

contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la 

încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului 

respectiv. 

Măsurile pe care autoritatea contractată le poate lua în situații potențial generatoare de conflict 

de interese sunt solicitarea unui punct de vedere de la candidat/ofertant, înlocuirea persoanelor 

responsabile cu evaluarea ofertelor, eliminarea ofertantului/candidatului sau anularea procedurii 

(atunci când conflictul de interese este consumat): 
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• Conform art. 62, alin. 1 și 2 din Legea nr. 98/2016, în cazul în care autoritatea 
contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese, aceasta 
are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația 
respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a prezenta 
candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în 
opinia autorității contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese. În acest 
caz autoritatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului 
său de vedere cu privire la respectiva situație. 

• Conform art. 62, alin. 3 din Legea nr. 98/2016, în cazul în care, în urma comunicării cu 
ofertantul/candidatul, autoritatea contractantă stabilește că există un conflict de 
interese, aceasta adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au 
generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor 
responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo 
unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele 
cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante. 

• Conform art. 212, alin.1, lit. c, autoritatea contractantă are obligația de a anula 
procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru dacă încălcări 
ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă 
încheierea contractului; 

 

Conform art. 63 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă precizează în documentele 

achiziției numele persoanelor cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al 

furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. Autoritatea contractantă 

publică prin mijloace electronice denumirea și datele de identificare ale 

ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terțului susținător, în termen de maximum 

5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu 

excepția persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 

 

5.1 Mecanisme de prevenire a conflictelor de interese și a corupției în materia achizițiilor 

publice 

 

Transparența acestor date simplifică procesul de verificare a situațiilor potențiale de conflicte 

de interese, un instrument util autorității contractante fiind sistemul PREVENT, gestionat de 

Agenția Națională de Integritate (A.N.I.) în baza Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui 

mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de 

achiziție publice. Utilizarea sistemului PREVENT este obligatorie pentru toate procedurile de 

achiziții publice publicate în SEAP, însă acesta nu va putea detecta toate conflictele de interese. 

Astfel, chiar dacă, cu privire la o anumită procedură de achiziție publică, nu a fost emis/primit 

niciun avertisment de integritate din partea A.N.I., acest aspect nu trebuie să reducă vigilența 

autorității contractante în a identifica conflictele de interese, obligațiile sale legale subzistând 

în continuare. 

Acesta funcționează după cum urmează: 
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Pasul 1 

 Autorităţile contractante au obligaţia de a asigura completarea şi actualizarea 

formularului de integritate, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot 

parcursul derulării procedurii şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică.  

Pasul 2 

 Sistemul prevenţie preia informaţiile colectate în mod automat în formularele de 

integritate din interconectarea cu SEAP şi determină emiterea unor notificări privind potenţiale 

conflicte de interese 

Pasul 3 

 Conducătorul autorităţii contractante/entităţii care primeşte avertismentul de integritate 

este obligat să dispună toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, prin 

dispunerea de măsuri specifice precum înlocuirea membrului în comisia de evaluare sau 

excluderea ofertantului, candidatului, ofertantului asociat, subcontractantului sau terţului 

susţinător, aflaţi într-un potenţial conflict de interese, potrivit reglementării specifice 

Pasul 4 

 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice verifică dacă au fost implementate măsurile 

necesare pentru eliminarea situaţiei de conflict de interese, în conformitate cu atribuţiile sale 

specifice 

Lipsa unui avertisment de integritate sau lipsa unei măsuri dispuse de conducătorul autorității 

contractante/entității ca urmare a emiterii unui avertisment de integritate nu împiedică 

desfășurarea de proceduri de identificare, evaluare, cercetare şi angajare a răspunderii civile, 

disciplinare, administrative, contravenționale sau penale a persoanelor față de care se constată 

încălcări ale prevederilor legale. 

Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea 

formularului de integritate declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de 

interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele față de care 

sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare. 

 

În ceea ce privește Strategia Națională Anticorupție 2021-2015, la obiectivul  specific nr. 4.4 

privind creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul 

achizițiilor publice, măsurile pe care instituțiile și autoritățile publice le pot implementa, dincolo 

de cele asumate la nivel central sunt: atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat 

în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului 

și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere, 

creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente 
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care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate, 

utilizarea unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității 

achizițiilor publice (de pildă, pactele de integritate); adăugarea în documentația de achiziții a 

unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților. Adițional, clauzele 

anticorupție în contractele de achiziție pot fi o soluție de due diligence prin care să le fie cerute 

ofertanților câștigători implementarea de măsuri similare de prevenire a riscurilor de corupție 

precum autoritatea contractantă. La obiectivul specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, 

reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri, măsura 9 se arată: 

„încurajarea operatorilor privați să introducă în contracte clauze anticorupție, care să permită 

părții care nu se află în culpă să denunțe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este 

condamnată definitiv pentru corupție și să utilizeze chestionare de due diligence pentru 

evaluarea programelor de integritate ale partenerilor de afaceri, pe întreg lanțul de aprovizionare 

și distribuție.” 

6. Conflictul de interese în proiectele finanțate de Uniunea Europeană 

 

Conflictele de interese care afectează bugetul general al comunităților europene sunt definite în 

regulamentele europene. Spre deosebire de directivă, regulamentul este un act legislativ al 

Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, ce trebuie aplicat în integralitatea sa, în toate statele 

membre, deci și în România. Astfel, proiectelor co-finanțate de către Uniunea Europeană și se 

aplică reglementarea conflictului de interese din 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. 

Art. 61, alin.1 din Regulamentul 2018/1046 stabilește obligația generală a tuturor persoanelor 

care execută bugete ale Uniunii Europene să prevină apariția unui conflict de interese: actorilor 

financiari (ordonatorii de credite, contabilii și persoanele cărora li se aplică Statutul 

funcționarilor din cadrul instituțiilor Uniunii Europene) 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. 

Gestiunea partajată înseamnă că sarcinile legate de execuția bugetară UE se deleagă statelor 

membre, acestea având obligația de a preveni, detecta și soluționa conflictele de interese și de 

a efectua controale ex ante și ex post și, dacă este cazul, verificări la fața locului pe eșantioane 
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reprezentative și/sau eșantioane bazate pe riscuri ale operațiunilor (proiectelor finanțate). În 

cazul existenței unor conflicte de interese, statele membre au obligația de a recupera fondurile 

plătite în mod necuvenit și de a iniția procedurile judiciare necesare (art. 63 din Regulamentul 

financiar). 

Gestiunea indirectă presupune selectarea persoanelor și a entităților cărora li se încredințează 

executarea fondurilor sau a garanțiilor bugetare ale Uniunii, conform art. 154 din Regulament, 

inclusiv organisme de drept public din statele membre.  

Conduita așteptată în cazul unui conflict de interese este sesizarea superiorului ierarhic și 

abținerea de la luarea deciziei sau participarea la luare deciziei, conform art. 61 din Regulament: 

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. 

Superiorul ierarhic confirmă în scris dacă se constată existența unui conflict de interese. Atunci 

când se constată existența unui conflict de interese, autoritatea națională relevantă se asigură 

că persoana în cauză încetează toate activitățile în legătură cu respectiva chestiune. Autoritatea 

națională relevantă se asigură că orice măsuri ulterioare adecvate se iau în conformitate cu 

legislația aplicabilă. 

Regulamentul financiar definește conflictul de interese într-o manieră largă, mai cuprinzătoare 

decât definiția din legislația din România. Astfel, conform art. 61, alin. 3 din Regulamentul 

financiar, un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a 

funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane implicate în execuția bugetară este 

compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, 

interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect. 

7. Conflictele de interese pe categorii de persoane 

Conflictul de interese este definit la nivel general în Legea nr. 161/2003, art. 70, ca fiind situația 

în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de 

natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi 

revin potrivit Constituției și altor acte normative. 

Conform art. 71 din Legea nr. 161/2003, principiile care stau la baza prevenirii conflictului de 

interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, 

integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public. 

 

7.1 Conflictul de interese pentru primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte al Consiliului 

județean 

 

Articole de lege aplicabile: art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 și capitolul IV: 

Incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese din Codul administrativ. 
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Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau 

o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența 

îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte 

normative. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea 

demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei 

și supremația interesului public. 

Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea 

obligațiilor privind conflictul de interese sunt lovite de nulitate absolută. 

Prin activități în domeniul didactic pe care primarul și viceprimarul, primarul general şi 

viceprimarul municipiului București, președintele și vicepreședintele consiliului județean le pot 

desfășura, în condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței 

în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la art. 

462 alin. (2) din Codul administrativ. 

 

Art. 462: Funcții sau activități care nu sunt incompatibile cu funcția publică 
 
(1) Funcționarii publici au obligația de a respecta prevederile legislației speciale privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor 
publice, prin care se stabilesc funcțiile sau activitățile care nu sunt incompatibile cu funcția 
publică. 
(2) Activitățile în domeniul didactic pe care funcționarii publici le pot desfăşura, în condiţiile 
legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici 
care ocupă funcţii didactice în instituţiile de învăţământ de stat sau private 
autorizate/acreditate în condiţiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau 
persoană-resursă în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor organizate în 
condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de 
specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare 
în cadrul programelor de formare profesională a adulților, organizate în condiţiile actelor 
normative din domeniul formării profesionale a adulților. 
(3) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a 
respecta programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în 
cadrul cărora sunt numiți. 

 

Exemple de situații de conflict de interese ale primarului, viceprimarului, președintelui și 

vicepreședintelui al Consiliului județean, constatate de Agenția Națională de Integritate: 

• În timpul exercitării celui de-al doilea mandat de Președinte al Consiliului Județean (2008 
– 2012), au fost înființate, prin hotărâri ale Consiliului Județean, două asociații de 
dezvoltare intercomunitară, persoane juridice de drept privat cu statut de utilitate 
publică, ECOAQUA și ECOMANAGEMENT SALUBRIS, având drept scop finanțarea, 
organizarea și reabilitarea serviciilor de utilitate publică de alimentare cu apă și 
canalizare și de colectare a deșeurilor reziduale, la nivelul Județului. La data de 
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01.09.2009, a fost înființată S.C. ECOAQUA S.A., având ca acționari/ asociați toate 
unitățile administrativ-teritoriale ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ECOAQUA, 
iar Consiliul Județean, prin Președintele CJ, este acționarul principal al S.C. ECOAQUA 
S.A. președintele CJ a votat şi semnat Hotărârile Consiliului Județean nr. 32/2009 şi nr. 
25/2010 privind aprobarea bugetului Județului pe anul 2009, respectiv pe anul 2010. Prin 
intermediul celor două hotărâri, a fost aprobată și alocată suma totală de 1.045.000 Lei 
către cele două asociații de dezvoltare intercomunitară, ECOAQUA și ECOMANAGEMENT 
SALUBRIS, în cadrul cărora Președintele CJ deținea și calitatea de Președinte și funcția de 
Președintele al Consiliului Director. 

• Președintele Consiliului Județean a semnat sau aprobat un număr de 14 contracte (13 
contracte în sumă de 1.139.715,84 lei – TVA inclus – şi un  1 contract – adițional prelungire 
perioadă) încheiate de către Consiliul Județean sau instituții și servicii publice aflate în 
coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean cu S.C. AUTOPRO MOND 
S.A., respectiv, S.C. MAC AUTO S.A. (societăți la care domnul președinte al C.J: este 
acționar majoritar, în procent de 92,194%, respectiv, 63,08%). 

• ABC a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, 
întrucât, în calitate de Președinte al Consiliului Județean, a participat la deliberarea și 
adoptarea mai multor hotărâri ale Consiliului Județean, prin care a fost încheiat un Acord 
de asociere între Consiliul Județean și Crucea Roșie - Filiala XYZ-, unde acesta a deținut 
calitatea de Președinte în perioada 5 martie 2011 – 26 octombrie 2012. Crucea Roșie - 
Filiala XYZ - a primit de la Consiliul Județean, în baza acordului de asociere, suma totală 
de 194.500 Lei 

• Primarul a întocmit și a semnat proiectele de hotărâre, expunerile de motive și caietele 
de sarcini care au stat la baza adoptării unor hotărâri ale Consiliului Local, în urma cărora, 
primarul a încheiat cu Consiliul Local contracte de concesiune având ca obiect bunuri 
aparținând proprietății private a unității administrativ teritoriale. 

• Primarul a încheiat acte juridice prin s-au închiriat pășunile aparținând domeniului public 
și privat al unității administrativ teritoriale de către societățile în cadrul cărora fiul său și 
soția acestuia dețineau funcții și/sau calități.  

• Primarul a semnat patru contracte de închiriere și patru acte adiționale privind închirierea 
unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, 
încheiate între unitatea administrativ teritorială și tatăl, respectiv fratele primarului. 
Primarul a avut, astfel, un interes personal în semnarea acestor acte. 

• Primarul, în exercitarea funcției, a avizat și a semnat documente pentru o asociație în 
cadrul căreia deține calitatea de membru și funcția de vicepreședinte și de la care a 
obținut venituri. 

• Primarul a emis Dispoziția prin care fiul acestuia a fost numit în funcția publică de 
consilier, grad debutant, în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

• În exercitarea funcției de primar, a semnat Dispoziția privind constituirea Comisiei de 
concurs pentru ocuparea posturilor de referent debutant și muncitori necalificați în cadrul 
aparatului propriu al primarului, ca personal contractual. Ulterior, primarul a semnat 
Dispoziția privind încadrarea fiului său, pe postul de referent debutant în cadrul aparatului 
propriu al primarului și Fișa postului referent debutant cu atribuții de Șef serviciu situații 
de urgență. De asemenea, primarul a semnat Contractul individual de muncă încheiat între 
unitatea administrativ teritorială și fiul său. 

• În exercitarea demnității publice, primarul a semnat un Referat privind solicitarea emiterii 
unei hotărâri prin care să se aprobe organigrama, lista funcțiilor publice și a statului de 
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funcții al Aparatului Propriu, precum și Dispoziția privind numirea în funcția publică și 
Dispoziția privind avansarea în treaptă pentru fiica sa. 

• Primarul a participat la deliberări și a luat cuvântul în ședința Consiliului Local, având pe 
ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de acordare a eșalonării 
la plată pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către o societate 
comercială în cadrul căreia acesta deținea calitatea de asociat unic, fiind adoptată și o 
Hotărâre în acest sens. 

 

7.2 Conflictul de interese privind aleșii locali 

 

Articole de lege aplicabile: capitolul IV: Incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese 

din Codul administrativ. 

Alesul local aflat în conflict de interese are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea 

la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea 

actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 

• soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

• orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei 
obligaţii; 

• o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la 
care obţine venituri; 

• o altă autoritate din care face parte; 

• orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut 
o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

• asociaţie sau fundaţie din care face parte. 
 

În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile 

prevăzute mai sus are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a 

consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care 

se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul 

pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat 

interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate în conflict de interese sunt 

lovite de nulitate absolută. Fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul 

de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% 

pe o perioadă de maximum 6 luni. 

Exemple de situații de conflict de interese ale consilierilor locali și județeni, constatate de 

Agenția Națională de Integritate: 
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• În perioada exercitării mandatului de consilier județean a încheiat cu S.C. CIRIL C.O.M. 
S.R.L. (societate în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic 
și funcția administrator începând cu data de 17 ianuarie 2005), contracte având ca obiect 
delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse 
regulate și acte adiționale la acestea. 

• Consilierul local a participat la deliberarea și adoptarea a 18 hotărâri ale Consiliului local 
pentru S.C. Eco Sid S.R.L., societate comercială în cadrul căreia consilierul local a deținut 
funcția de Șef Birou Serviciul Administrativ și de la care a obținut venituri. 

• Consilierul local a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local 
prin care a fost aprobată constituirea unei căi de acces pentru S.C. Padores SRL, societate 
al cărei asociat unic și administrator este. 

• Consilierul local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind 
atribuirea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului privat al unității 
administrativ teritoriale, către Fundația „Memoria unei Deportări – Fundata 18-19 Iunie 
1951”, în cadrul căreia consilierul local este membru fondator și membru în Consiliul de 
Administrație. 

• Consilierul local a participat la deliberări și a votat în mod favorabil pentru adoptarea 
unei Hotărâri a Consiliului Local privind asocierea cu Asociația Sportivă "Voința" Răsmirești 
și darea spre administrare sub formă de comodat a terenului de fotbal din proprietatea 
Consiliului Local. Consilierul local era președinte al asociației. 

• Consilierul local a participat la ședința Consiliului Local și a votat Hotărârea privind 
aprobarea închirierii unei suprafețe de 467 ha pășune din proprietatea privată a unității 
administrativ teritoriale, Asociației Crescătorilor de Animale, asociație în cadrul căreia 
consilierul local este membru. Ulterior, în baza unui contract de închiriere pășune încheiat 
în baza acestei Hotărâri, consilierul local a beneficiat de suprafața de 4,81 ha pășune 
pentru pășunatul animalelor pe care le deține. 

• În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a votat adoptarea Hotărârii Consiliului 
Local privind alegerea viceprimarului unității administrativ-teritoriale, potrivit căreia 
persoana evaluată a fost aleasă în funcția de viceprimar. 

 

7.3 Conflictul de interese privind funcționarii publici 

 

Articole de lege aplicabile: art. 79 din Legea nr. 161/2003 și Art. 429, 445, 463 din Codul 

administrativ. 

Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: 

• este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire 
la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; 

• participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care 
au calitatea de soț sau rudă de gradul I; 

• interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile 
pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. 

În cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de la 

rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de 

îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care 

se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de 
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la data luării la cunoștință. Conducătorul autorității sau instituției publice, la propunerea șefului 

ierarhic căruia îi este subordonat direct funcționarul public în cauză, va desemna un alt funcționar 

public, care are aceeași pregătire și nivel de experiență. 

Conform art. 429 Desfășurarea de activități în sectorul public și în sectorul privat din Codul 

administrativ: “Funcționarii publici pot desfășura activități remunerate în sectorul public și în 

sectorul privat, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de 

interese”. 

Exemple de situații de conflict de interese ale funcționarilor publici, constatate de Agenția 

Națională de Integritate: 

• În perioada exercitării funcției publice de secretar al Unității Administrativ Teritoriale 
Orșova, județul Mehedinți, a participat la luarea deciziei prin avizarea pentru legalitate a 
unor Hotărâri în baza cărora au fost încheiate o serie de contracte de asistență juridică în 
valoare totală de 110.200 lei cu Cabinetul de Avocat al soției sale. 

• În calitate de Director executiv, a semnat o dispoziție de plată în baza căreia s-a achitat 
o sumă din casieria instituției, către SC Mardan Exim SRL Oradea, societate comercială în 
cadrul căreia soțul persoanei evaluate deținea calitatea de asociat cu o cotă de 50% părți 
sociale. 

• Funcționarul public, în calitate de arhitect șef în cadrul Primăriei Galați, a avizat/aprobat 
36 proiecte pentru terțe persoane fizice și juridice care au fost întocmite de către S.C. 
Eumetria S.R.L., societate în cadrul căreia soțul funcționarului public a deținut și exercitat 
calitatea de Administrator/asociat. 

• În perioada exercitării funcției publice de conducere de șef Serviciu economic în cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistrița – Năsăud, a semnat mai multe documente 
(referat, ordin de plată, ordonanțare de plată, două comenzi, cerere de admitere la 
finanțare a investițiilor și cerere) aferente contractului de vânzare – cumpărare încheiat 
între Inspectoratul Teritorial de Muncă și S.C. Elcom Internațional S.R.L. (societate 
comercială în cadrul căreia soțul funcționarului public deține calitatea de asociat). 

• Consilier în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean 
Călărași - Centrul Local Lehliu Gară, care în perioada exercitării funcției publice de 
consilier a intervenit în procesul de gestionare a cererilor unice de plată pe suprafață 
depuse de către mama și de către fiica sa. 

• Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova - 
Serviciul Ordine Publică a întocmit și semnat mai multe documente cu ocazia controalelor 
efectuate la SC Selket SRL Ploieşti, societate în cadrul căreia funcționarul public a avut 
calitatea de salariat – formator. 

• În calitate de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Neamț, a încheiat un contract cu S.C. Olimpus Trade S.R.L. (societate 
reprezentată de către un administrator cu care funcționarul public se afla la acel moment 
în raporturi de muncă într-o altă societate, respectiv S.C. Parking S.A.), această societate 
având calitatea de executant al lucrării ”Lucrări de confecționare și instalare ansamblu 
uși PVC exterior”,  în valoare de 98.788 Lei. La data încheierii contractului, atât 
funcționarul public, cât și administratorul  S.C. Olimpus Trade S.R.L., dețineau 
calități/funcții în cadrul S.C. Parking S.A. (societate deținută majoritar de către Consiliul 
Local Neamț), respectiv persoana evaluată a fost membru în Consiliul de Administrație în 
perioada 11 februarie 2013 – 11 mai 2017 , iar administratorul  S.C. Olimpus Trade S.R.L. 
a fost director al S.C. Parking S.A.  în perioada 15 decembrie  2007 – 06 iulie 2016. 
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7.4 Conflictul de interese privind angajații contractuali 

Pentru personalul contractual sunt aplicabile normele de conduită. 

8. Sancțiunea penală a conflictului de interese: folosirii funcției pentru 

favorizarea unor persoane 

Infracțiunea de conflict de interese a fost modificată, prin Legea nr. 193/2017, schimbându-i și 

denumirea în Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. În noua reglementare penală, 

conținutul a fost modificat în sensul că a fost eliminată sintagma „sau pentru o altă persoană cu 

care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a 

beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură”, ceea ce reprezintă o dezincriminare 

parțială și, implicit, o restrângere a sferei incriminării infracțiunii de conflict de interese. 

Noua formă a reglementării este: 

(1) 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 se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării 

dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani. 

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele 

situații: 

a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative; 

b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, 

cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. 

Conform noii reglementări, infracțiunea nu există atunci când funcționarul public îndeplinește un 

actul care, deși produce un folos material pentru persoane apropiate sau chiar pentru sine, se 

referă la exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de 

lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. 

Anterior modificării, jurisprudență constantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție a subliniat faptul 

că infracțiunea de conflict de interese este una de pericol. „Prin incriminarea conflictului de 

interese, legiuitorul a urmărit să ocrotească relațiile sociale referitoare la buna desfășurare a 

activității funcționarului public, activitate care presupune o comportare corectă a celui care 

exercită o funcție în cadrul unei autorități publice. Aceasta presupune corectitudinea 

funcționarului public în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, dar și abținerea acestuia de la 

luarea unor decizii de natură să-i confere, direct sau indirect, ori prin terțe persoane, un anumit 

avantaj material, fiind exclusă favorizarea rudelor sau persoanelor cu care acesta a avut 

raporturi comerciale. De asemenea, prin incriminarea faptei s-a urmărit ocrotirea relațiilor 

sociale referitoare la apărarea intereselor legale ale persoanelor fizice sau publice împotriva 

intereselor ilicite ale funcționarului public”. 
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Această modificare a infracțiunii de conflict de interese s-a produs ca urmare unei decizii a Curții 

Constituționale a României care a declarat neconstituționale două sintagme. Prin Decizia nr. 603 

din 6 octombrie 2015, CCR a declarat neconstituțională sintagma „raport comercial” din cadrul 

art. 301 alin. (1) Conflictul de interese, deoarece această noțiune nu mai este expres definită 

prin legislația în vigoare, ca urmare a abrogării Codului comercial și nici nu poate fi dedusă prin 

interpretarea dispozițiilor civile în vigoare, întrucât aceasta este folosită într-un alt context și în 

mod izolat. Conform Curții, sintagma „raporturi comerciale” este lipsită de claritate și 

previzibilitate, nepermițând determinarea exactă a conținutului constitutiv al infracțiunii de 

conflict de interese. Sintagma „raporturi comerciale” contravine principiului legalității 

incriminării, prevăzut la art.1 din Codul penal și la art.7 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, și, în consecință, dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție, 

care se referă la calitatea legii. În al doilea rând, Curtea a reținut că reglementarea ca subiect 

activ al infracțiunii de conflict de interese a unor persoane private, prin dispozițiile art.308 din 

Codul penal, este excesivă, întrucât are loc o extindere nepermisă a forței de constrângere a 

statului, prin utilizarea mijloacelor penale asupra libertății de acțiune a persoanelor, 

circumscrisă în cauză dreptului la muncă și libertății economice, fără să existe o justificare 

criminologică în acest sens. Curtea a constatat, că, sancționând penal fapte ce contravin unor 

interese pur private, legiuitorul le-a calificat pe acestea din urmă ca având caracter public, ceea 

ce a dus la o limitare disproporționată a dreptului la muncă și a libertății economice ale 

persoanelor care își desfășoară activitatea în mediul privat. În aceste condiții, protecția penală 

astfel reglementată, deși adecvată sub aspectul finalității, aceea a protejării unor valori 

sociale chiar și private, nu este necesară și nu respectă un raport just de proporționalitate între 

severitatea măsurii ce poate fi luată și interesul individual al persoanelor. Prin urmare, Curtea 

constată că incriminarea conflictului de interese în mediul privat reprezintă o încălcare 

nejustificată a libertății economice și a dreptului la muncă al persoanelor care exercită, 

permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în cadrul 

oricărei persoane juridice. 

Curtea Constituțională a României s-a pronunțat, prin Decizia 412/2017, cu privire la 

constituționalitatea restrângerii sferei incriminării infracțiunii de conflict de interese. Astfel, 

Curtea a reținut că legiuitorul a reglementat sfera de incidență a infracțiunii de conflict de 

interese, în sensul că a renunțat la circumstanțierile și detalierile existente în actualul conținut 

normativ al art.301 alin.(1) din Codul penal. O asemenea operațiune ține de opțiunea și 

competența legiuitorului, atât timp cât acesta se plasează în marja sa constituțională de 

apreciere. În cazul de față, Curtea constată că noua reglementare nu ridică probleme de 

constituționalitate, fiind expresia politicii penale a legiuitorului, astfel încât revine instanțelor 

judecătorești competența de stabili, prin prisma acestei reconfigurări normative a textului de 

incriminare, întinderea și conținutul concret al laturii obiective al infracțiunii de conflict de 

interese. Curtea constată că noul text are ca efect restrângerea faptelor din sfera de incriminare 

a infracțiunii de conflict de interese. Modificările vizează doar sfera elementului material al 

laturii obiective al infracțiunii de conflict de interese, prin eliminarea din cuprinsul normei de la 

art.301 alin.(1) din Codul penal a anumitor fapte ce intră sub incidența dispozițiilor legale 

anterioare. 
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9. Regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor 

publice: tipologii și măsuri de prevenire 

 

9.1. Definirea incompatibilităților. Diferențele dintre conflictul de interese și 

incompatibilități 
 

Conflictele de interese și incompatibilitățile se află într-o legătură foarte strânsă. În sistemele 

de management anticorupție din diferitele state, această distincție nu este întotdeauna realizată 

pentru că incompatibilitatea este asimilată conflictului de interese într-o formă continuă, altfel 

spus, prin cumularea a două funcții, natura activității produce un conflict de interese între 

acestea. Agenția Națională de Integritate atrage atenția că „una dintre cele mai frecvente 

probleme care se manifestă atât în sistemul administrativ, cât şi în mass-media, este confuzia 

care se creează între conflictul de interese și incompatibilități”. Principala diferență între cele 

două concepte stabilită de ANI este că dacă, pentru existența unui conflict de interese persoanele 

publice trebuie să ia o decizie care să influențeze un interes personal, pentru a se afla într-o 

situație de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul 

că exercită concomitent două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege2.  

 

Incompatibilitățile pentru aleșii locali, funcționarii publici și personalul contractual sunt definite 

în Legea nr. 161/2003 și de Codul administrativ. 

 

9.2 Regimul incompatibilităților pentru primar, viceprimar, președinte, vicepreședinte al 

consiliului județean 

 

Articole de lege aplicabile: art. 87 din Legea nr. 161/2003 și art. 227 din Codul administrativ 

• Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului 
București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă 
cu exercitarea următoarelor funcții sau calități:funcția de prefect sau subprefect; 

• calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, 
indiferent de durata acestuia; 

• funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, 
administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție 
de conducere ori de execuție la societățile reglementate de Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv băncile 
sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile 
autonome de interes național, la companiile și societățile naționale, precum și la 

 
2 https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghiduri%202013/000_ghid_incomp_si_conflicte_2019.pdf 



 
 
 

 
   35 

 

 
 

instituțiile publice, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a 
acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație 
ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor 
publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor 
reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-
teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deține 
participație; 

• funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau 
asociaților la o societate comercială; 

• calitatea de comerciant persoană fizică; 

• calitatea de membru al unui grup de interes economic; 

• calitatea de deputat sau senator; 

• funcția de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcție 
asimilată acestora; 

• orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu 
excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații 
sau alte organizații neguvernamentale. 

 

 

Activitatea desfăşurată de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului 

Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, în calitate de membru al 

consiliului de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea 

administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de 

învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor 

administrativ-teritoriale nu este retribuită. 

Primarul și viceprimarul nu pot deține, pe durata exercitării mandatului, funcția de consilier 

județean. Primarul și viceprimarul pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al 

cercetării științifice și al creației literar artistice. 

 

Exemple de situații de incompatibilitate ale primarilor și viceprimarilor, președințiilor, 

vicepreședinților de consilii județene constatate de Agenția Națională de Integritate: 

• S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de 
Președinte al Consiliului Județean, întrucât a deținut, simultan cu funcția de 
președinte, următoarele calități, contrar prevederilor legale:- expert pe termen 
scurt în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și 
Tehnic (C.N.D.I.P.T.), în perioada 01 septembrie - 15 decembrie 2012; - expert pe 
termen scurt - expert comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social / 
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expert consorțiul regional Sud-Vest Oltenia în cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Gorj, în perioada 01 iunie - 31 iulie 2013. 

• În perioada 19 iunie 2012 – 22 ianuarie 2015, a deținut și a exercitat simultan 
funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată, încălcând astfel 
dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Lege. 

• În perioada 06 aprilie 2009 – 26 iunie 2012, a deținut simultan funcția de 
viceprimar și calitatea de agent de asigurare, încălcând astfel dispozițiile 
articolului 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003. 

• Începând cu data de 22 iunie 2012, a deținut și a exercitat simultan funcția de 
viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Clearland S.R.L., iar începând cu 
data de 27 august 2012, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și 
calitatea de titular întreprindere individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 
87, alin. (1), lit. d) și lit. g) din Legea nr. 161/2003. 

• Începând cu data de 25 iunie 2012, viceprimarul desfășoară activități remunerate 
în calitate de asistent în brokeraj în cadrul SC Maxygo Broker De Asigurare SRL. 

• în perioada exercitării funcției de viceprimar a desfășurat activități remunerate 
în baza Contractului individual de muncă încheiat cu S.C. Antonio & Diana S.R.L., 
realizând venituri în perioada 29 aprilie 2015 – 03 iunie 2015. 

• În mandatul 2012 - 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar al comunei 
Doljeşti, Județul Neamț și calitatea de administrator al S.C. Puy Invest S.R.L., 
încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada exercitării mandatului de viceprimar (2012 – 2016), respectiv în 
perioada 25 octombrie 2012 – 05 noiembrie 2013 a fost mandatat prin procură 
specială să reprezinte S.C. Vicor Real Textil S.R.L. în raporturi administrative, 
judiciare și patrimoniale cu terțe persoane fizice sau juridice din țară și 
străinătate. În baza procurii speciale a exercitat funcția de administrator și au fost 
emise facturi în sumă totală de 49.383 lei. 

 

9.3. Regimul incompatibilităților pentru consilierii locali 

 

Articole de lege aplicabile: art. 88-90 din Legea nr. 161/2003 

Funcția de consilier local și consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor 

funcții sau calități: 

• funcția de primar; 

• funcția de prefect sau subprefect; 

• calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în 
aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului 
județean ori al prefecturii din județul respectiv (Instituția Prefectului Municipiului 
București). Conform art. 132 din Legea 215/2001, denumirea aparat propriu de 
specialitate se înlocuiește, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al 
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consiliului local se înlocuiește, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, 
cu denumirea aparat de specialitate al primarului. 

• funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, 
asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile 
autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, de interes județean ori înființate sau aflate 
sub autoritatea consiliului județean sau la regiile autonome și societățile 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea 
administrativ teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea 
generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de 
administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale 
și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau 
a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ 
teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține 
participație, în cazul consilierului local; 

• funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau 
asociaților la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială 
de interes național care își are sediul sau care deține filiale în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă; 

• funcția de reprezentant al statului la o societate comercială care își are sediul ori 
care deține filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

• calitatea de deputat sau senator; 

• funcția de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat și funcțiile asimilate 
acestora; 

O persoană nu poate exercita în același timp un mandat de consilier local și un mandat de consilier 

județean. 

Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate de membru al 

consiliilor de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea 

administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de 

învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor 

administrativ-teritoriale nu este retribuită. 

Calitatea de ales local este incompatibilă și cu calitatea de acționar semnificativ la o societate 

comercială înființată de consiliul local, respectiv consiliul județean. Incompatibilitatea există și 

în situația în care soțul sau rudele de gradul I ale alesului local dețin calitatea de acționar 

semnificativ o societate comercială înființată de consiliul local sau județean. Prin acționar 

semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, 

reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puțin 10% din totalul drepturilor de 

vot în adunarea generală. 
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Conform art. 90 din Legea nr. 161/2003, consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de 

președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al 

consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de 

acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori 

cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de 

prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de 

asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau 

regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea Consiliului local sau 

județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile 

județene respective. Prevederile din acest paragraf se aplică și în cazul în care funcțiile sau 

calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local. Încălcarea 

acestor dispoziții legale atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii 

contractelor. 

Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage 

starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție. 

Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, în caz de incompatibilitate. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată 

de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier. 

Exemple de situații de incompatibilitate ale consilierilor județeni și consilierilor locali, constatate 

de Agenția Națională de Integritate: 

• În perioada deținerii mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), 
au fost încheiate contracte și note de comandă de prestări de servicii între 
Consiliul Județean și o societate comercială în cadrul căreia Consiliul este acționar 
majoritar, iar persoana evaluată deține funcție de conducere. 

• Începând cu data de 10 iunie 2017, aceasta exercită simultan funcția de consilier 
județean și pe cea de director general adjunct la Regia Autonomă „Administrația 
Zonei Libere”, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului. 

• În perioada exercitării mandatului de consilier județean (2016 – 2020), o societate 
comercială la care persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de 
administrator a încheiat două contracte de furnizare în valoare totală de 105.070 
lei cu Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea aflat sub autoritatea Consiliului 
Județean. 

• În perioada exercitării mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 
2020), o societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de șef 
birou/serviciu financiar – contabil a încheiat 6 contracte comerciale de prestări 
servicii/executare lucrări/furnizare produse cu Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. 

• În perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 și 16 august 2016 – 18 iulie 2017, 
a deținut simultan funcția de consilier local și pe cea de șef centru/director în 
cadrul unei instituții aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău, 
încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003. 
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• În perioada exercitării mandatului de consilier local, Primăria orașului Roznov, 
Județul Neamț a încheiat contracte comerciale (achiziții directe de produse în 
baza unor facturi) cu S.C. Electroalex  S.R.L., societate comercială al cărei asociat 
și administrator este soția persoanei evaluate, în baza acestor contracte, 
societatea comercială încasând venituri. Astfel, persoana evaluată a încălcat 
dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea 
161/2003. 

• În perioada 29 decembrie 2009 – 21 noiembrie 2013, S.C. Valerio Prestal S.R.L., 
societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de administrator, a 
emis către Primăria Mărășești facturi fiscale pentru servicii și produse de protocol, 
încălcând astfel dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), societatea 
comercială Ocolul Silvic Codrii Iancului S.R.L., în cadrul căreia persoana evaluată 
deține funcția de șef ocol și administrator, a încheiat un contract de prestări 
servicii silvice cu Primăria Comunei Halmagiu, în baza căruia societatea a încasat 
suma de 24.288,18 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, 
alin. (1) din Legea nr. 161/2003. 

• În exercitarea mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 –  2020), 
societatea Toma Pest Impex SRL, la care atât persoana evaluată cât și tatăl său 
dețin calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria 
comunei Dascălu trei contracte comerciale de prestări de servicii. Astfel, persoana 
evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat 
dispozițiile ale 91, alin. (3), teza I din același act normativ. 

• În perioada deținerii mandatului de consilier local (2012 – 2016), S.C. Aliada Grup 
S.R.L, societate în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de 
asociat unic și funcția de administrator, a încheiat cu Școala Gimnazială 
Bălușești (instituție subordonată Consiliului Local al comunei Icușești) un 
contract comercial în valoare de 3.600 lei și achiziții directe (facturi) în valoare 
totală de 8.670,6 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din 
Legea nr. 161/2003. 

• Începând cu data de 27 iunie 2012, deține simultan funcția de consilier local ales 
și pe cea de șef serviciu SVSU al comunei Nănești, județul Vrancea - angajat cu 
contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local al comunei 
Nănești, județul Vrancea, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din 
Legea nr. 161/2003. 

 

9.4.  Regimul incompatibilităților pentru funcționarii publici 

 

Articole de lege aplicabile: art. 94-99 din Legea nr. 161/2003 și art. 445, 460-462 din Codul 

administrativ 

Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice sau 

calități decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică. 
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Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau 

neremunerate, după cum urmează: 

• în cadrul autorităților sau instituțiilor publice; 

• în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public 
este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale; la 
încheierea mandatului demnitarului, funcționarul public este reîncadrat în funcția 
publică deținută sau într-o funcție similară. 

• în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop 
lucrativ din sectorul public; 

• în calitate de membru al unui grup de interes economic. 
 

Nu se află în situație de incompatibilitate atunci când deține funcții sau desfășoară activități în 

cadrul altor autorități sau instituții publice sau în cadrul regiilor autonome, societăților 

comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, funcționarul public care: 

• este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte 
interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici 
cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din 
actele normative în vigoare; 

• este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în 
calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor 
organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor 
normative în vigoare; 

• exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau 
instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

Nu se află în situație de incompatibilitate, funcționarul public care este desemnat prin act 

administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare 

nerambursabile post aderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de 

stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care exercită atribuții 

ca auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a 

funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea 

desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția 

publică pe care o ocupă. 

Funcționarii publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de monitorizare 

și control cu privire la regiile autonome, societățile comerciale sau alte unități cu scop lucrativ 

din sectorul public nu pot să-și desfășoare activitatea și nu pot acorda consultanță de 

specialitate la aceste societăți timp de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici 

(pantouflage). 

Funcționarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte 

în legătură cu funcția publică pe care o exercită. 
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Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcționarii publici respectivi sunt 

soți sau rude de gradul I. Prevederile se aplică și în cazul în care șeful ierarhic direct are calitatea 

de demnitar. Persoanele care se află în această situație vor opta, în termen de 60 de zile, pentru 

încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunțarea la calitatea de demnitar. Situațiile de 

raporturi ierarhice directe între funcționari publici soți/rude de gradul I și neîndeplinirea 

obligației de a opta se constată de către șeful ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, 

care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcționarii publici soți sau rude de 

gradul I. Situațiile de raporturi ierarhice directe între demnitar și funcționar public și 

neîndeplinirea obligației de a opta se constată de către prim-ministru, ministru sau prefect, care 

dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar și funcționarul public soț sau 

rudă de gradul I. 

Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot 

exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-

artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut 

special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în 

legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public 

parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului. În situația 

funcționarilor publici care desfășoară activitățile permise mai sus, documentele care alcătuiesc 

dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituția publică la care aceștia 

sunt numiți. 

Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-o funcție de 

demnitate publică. Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă: 

• pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este 
ales; 

• până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în 
care funcționarul public a fost ales sau numit. 

 

Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. Funcționarilor publici le 

este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice și să exprime sau să 

apere în mod public pozițiile unui partid politic. Funcționarii publici care, potrivit legii, fac parte 

din categoria înalților funcționari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancțiunea 

destituirii din funcția publică. 

Funcționarilor publici li se aplică regimul incompatibilităților în exercitarea funcțiilor publice 

stabilit prin legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice și a funcțiilor publice. (art. 460 din Codul administrativ). Pe perioada 

suspendării raportului de serviciu autoritățile și instituțiile publice au obligația să rezerve postul 

aferent funcției publice. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici 

nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa sau cu acordul funcționarului public în 

cauză (art. 512, alin. 3 și 9 din Codul administrativ). Din interpretarea sistematică a acestor 

prevederi rezultă că, pe perioada suspendării raportului de serviciu, funcționarii publici sunt 
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obligați să respecte în continuare regimul juridic al conflictului de interese și al 

incompatibilităților, încălcarea acestuia producând efecte juridice specifice. 

Exemple de situații de incompatibilitate ale funcționarilor publici, constatate de Agenția 

Națională de Integritate: 

• În perioada 01 noiembrie 2011 – 16 iulie 2015, a deținut și exercitat simultan 
funcția publică de director general al Direcției Generale Financiar-Administrativ 
în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin și pe cea de cenzor la societăți 
comerciale de interes public, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) 
din Legea nr. 161/2003. 

• în perioada 07 ianuarie – 01 noiembrie 2013, a deținut și exercitat simultan funcția 
publică de comisar șef adjunct al Comisariatului Regional pentru Protecția 
Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov) și pe cea de administrator – membru în 
Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș S.A. 
Astfel, persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), 
lit. c) din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada 06 august – 31 decembrie 2013, a deținut și exercitat simultan funcția 
publică de expert în cadrul Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului 
București și calitatea de prestator servicii în cadrul Clubului Sportiv Municipal 
București, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin.(2), lit. a) din Legea 
nr. 161/2003. 

• În perioada 01 martie 2012 - 01 aprilie 2013, a exercitat funcția de consilier juridic 
atât în cadrul Primăriei comunei Codăești, cât și în cadrul CANMI S.R.L., atribuțiile 
fiind în legătură directă cu cele exercitate ca funcționar public, încălcând astfel 
dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada 24 iulie 2013 – 23 ianuarie 2014 a deținut simultan funcția publică de 
consilier superior la Biroul Tarif Vamal - Direcția Autorizări și Tarif Vamal din cadrul 
Autorității Naționale a Vămilor și funcția de referent de specialitate în cadrul 
Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de 
Transport „SMART” S.A. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, 
alin. (2), lit c) din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada 19 iulie 2012 – 18 iunie 2018 a deținut simultan funcția publică de Șef 
Birou Financiar – Contabilitate și calitatea de membru în Consiliul de Administrație 
al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani, respectiv funcția 
de cenzor la S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani și S.C. CLP Eco-Salubritate S.A, 
încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003. 

• Începând cu 13 februarie 2014, deține și exercită simultan calitatea de funcționar 
public (contabil) în cadrul Primăriei și pe cea de angajat cu contract individual de 
muncă (administrator financiar – contabil șef) în cadrul Școlii Gimnaziale „Ștefan 
cel Mare”, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 
161/2003. 

• În perioada 22 martie 2011 – 31 decembrie 2015, simultan cu deținerea funcției 
publice de consilier în amenajarea teritoriului din cadrul compartimentului 
Urbanism, a exercitat activități specifice calității de expert tehnic judiciar activ, 
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în calitate de persoană fizică autorizată, încălcând astfel prevederile art. 96, 
teza II din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada deținerii funcției de șef serviciu în cadrul Casei de Pensii a Municipiului 
București, a candidat la alegerile desfășurate pentru Camera Deputaților din data 
de 11 decembrie 2016, fără ca raportul de serviciu să fi încetat în condițiile legii, 
încălcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999. 

• În perioada 22 octombrie 2010 – 03 octombrie 2014, respectiv 05 mai – 07 
septembrie 2016, persoana evaluată a deținut calitatea de funcționar public 
(consilier, director executiv adjunct și director executiv) în cadrul Camerei 
Agricole Județene Bistrița – Năsăud simultan cu calitatea de titular întreprindere 
individuală, această calitate fiind în legătură directă/indirectă cu atribuțiile 
exercitate de aceasta ca funcționar public, potrivit fișelor postului, încălcând 
astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada 22 iunie 2012 – 23 ianuarie 2014, a deținut simultan funcția publică de 
referent în cadrul Primăriei comunei Sînmartin, județul Bihor și calitatea de 
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Lăzăreni, județul Bihor, 
încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003. 

• VIȘAN Gheorghe se află în stare de incompatibilitate ca urmare a deținerii 
simultane, începând cu data de 08.02.2005 și până în prezent, atât a funcției de 
inspector în cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane din Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cât și calitatea de Președinte al 
Federației Române de Volei, încălcând, astfel, prevederile art. 94, alin. 1 și alin. 
2, lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul 
de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

9.5.  Regimul incompatibilităților pentru angajații contractuali 

 

Articole de lege aplicabile: art. 90 și 93 din Legea nr. 161/2003 

Persoanele încadrate cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului 

sectorului 2 ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliului local sector 2 sau la 

societățile înființate de consiliul local sector 2 care au funcția de președinte, vicepreședinte, 

director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau 

cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile 

comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități 

administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de 

executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile 

administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes 

local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sector 2 ori cu societățile comerciale 

înființate de consiliul local sector 2. Prevederile din acest paragraf se aplică și în cazul în care 

funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale angajatului 
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contractual. Încălcarea de către angajații contractuali a acestor dispoziții legale atrage încetarea 

de drept a raporturilor de muncă. Constatarea încetării raporturilor de muncă se face prin ordin 

sau dispoziție a conducătorilor autorităților publice sau ai agenților economici unde aceștia sunt 

încadrați. 

Angajații contractuali pot exercita simultan orice activități, cu respectarea interdicției privind 

încheierea de contracte, a codului de conduită, a regulilor privind conflictul de interese, a 

legislației muncii și în afara timpului de lucru stabilit. 

Exemple de situații de incompatibilitate ale personalului contractual, constatate de Agenția 

Națională de Integritate: 

• În perioada deținerii mandatelor de consilier județean (2012 – 2016 și 2016 – 2020), 
au fost încheiate contracte și note de comandă de prestări de servicii între 
Consiliul Județean Neamț și o societate comercială în cadrul căreia Consiliul este 
acționar majoritar, iar persoana evaluată deține funcție de conducere. Astfel, 
persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și ale art. 93, alin. (1) și 
alin. (2) din Legea nr. 161/2003. 

 

9.6.  Completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese 

 

Conform Legii nr. 176/2010 și a Codului administrativ, următoarele categorii de persoane au 

obligația declarării averii și a intereselor: 

• aleșii locali; 

• administratorul public; 

• persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și funcționarii publici, 
inclusiv cei cu statut special; 

• membrii consiliilor de administrație, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor 
de supraveghere, precum și persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul 
regiilor autonome de interes local sau societăților comerciale la care autoritatea 
publică este acționar majoritar sau semnificativ; 

• personalul, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care 
administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri 
externe sau din fonduri bugetare; 

 

Declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 și 2 din 

Legea nr. 176/2010. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun la persoanele 

responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și 

declarațiile de interese. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun în termen de 

30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție ori de la data începerii activității. Persoanele 

au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese anual, 

cel mai târziu la data de 15 iunie. În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului 
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sau a încetării activității, persoanele au obligația să depună noi declarații de avere și declarații 

de interese. În perioada detașării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună declarații 

de avere și declarații de interese le depun la instituția de la care au fost delegate sau detașate. 

Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere sau declarații de interese care nu 

corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului 

penal. 

Nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de lege, 

precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit anexei nr. 1 din Legea nr. 176/2010, a 

cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenția poate declanșa din 

oficiu procedura de evaluare. 

Declarațiile de avere și de interese se depun pe platforma electronică: 

https://dai.integritate.eu/ conform − Ordinul nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de 

transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta 

se realizează, cu modificările și completările ulterioare. 

 Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se transmit Agenţiei exclusiv prin intermediul 

platformei online de declarare a averii şi a intereselor, denumită în continuare e-DAI, gestionată 

de Agenţie. 

Până la data de 31 decembrie 2022, persoanele vizate completează şi depun declaraţiile de avere 

şi de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată sau cu 

semnătură olografă, şi le trimit Agenţiei exclusiv prin intermediul e-DAI. 

Procedura de transmitere prin e-DAI a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum 

şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei (Ordinul 

nr. 96/2021). Începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele vizate au obligaţia de a completa şi 

depune declaraţiile de avere şi de interese în format electronic, certificate cu semnătură 

electronică calificată, prin intermediul e-DAI. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 

depuse prin e-DAI au acelaşi regim cu declaraţiile depuse în format hârtie, fiind transmise 

aceloraşi persoane şi entităţi, urmând ca acestea să îndeplinească procedurile prevăzute de lege. 

 

9.7.  Sesizarea și evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților 

 

ANI asigură integritatea în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției 

instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a datelor 

și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a 

incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele care au 

obligația declarării averii și a intereselor, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților 

publice. 

https://dai.integritate.eu/
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Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea 

existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării 

funcțiilor ori demnităților publice, precum și cea de evaluare a conflictelor de interese și a 

incompatibilităților se efectuează atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, 

cât și în decursul a 3 ani după încetarea acestora, exclusiv pentru perioada exercitării funcțiilor 

sau demnităților publice. 

Modalități de sesizare a ANI 

ANI îndeplinește activitatea de evaluare din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau 

juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

233/2002. 

9.8.  Gestionarea conflictelor de interese și a incompatibilităților 

 

Până la informarea persoanei care face obiectul evaluării și invitarea acesteia pentru a prezenta 

un punct de vedere, inspectorul de integritate desfășoară proceduri administrative, prin 

raportare exclusivă la informații publice; 

Dacă, în urma evaluării declarației de interese, precum și a altor date și informații, inspectorul 

de integritate identifică elemente în sensul existenței unui conflict de interese sau a unei 

incompatibilități, informează despre aceasta persoana în cauză și are obligația de a o invita 

pentru a prezenta un punct de vedere, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris; 

Informarea și invitarea se vor face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

În lipsa confirmării de primire, inspectorul de integritate poate întocmi raportul de evaluare după 

îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare. 

Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat și 

are dreptul de a prezenta orice date ori informații pe care le consideră necesare. 

După informarea persoanei care face obiectul evaluării și invitarea acesteia pentru a prezenta un 

punct de vedere, inspectorul de integritate poate solicită persoanelor fizice sau juridice și date 

ori informații care nu sunt publice. 

Actele întocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau informațiilor care nu sunt 

publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, după începerea activității de evaluare, fără ca 

persoana să fie invitată și informată, sunt lovite de nulitate absolută. 

Pe parcursul desfășurării evaluării, inspectorul de integritate poate solicita tuturor instituțiilor și 

autorităților publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum și persoanelor 

fizice, documentele și informațiile necesare desfășurării activității de evaluare, cu obligația 

păstrării confidențialității. 
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Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în lipsa 

acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de 

către persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că 

sunt elemente în sensul existenței unui conflict de interese sau a unei incompatibilități, 

întocmește un raport de evaluare. 

Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut 

obiectul activității de evaluare și, după caz, organelor de urmărire penală și celor disciplinare. 

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de 

interese sau a incompatibilității în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de 

contencios administrativ. 

Dacă raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat în termenul prevăzut de 

lege la instanța de contencios administrativ, ANI sesizează, în termen de 6 luni, organele 

competente pentru declanșarea procedurii disciplinare, precum și, dacă este cazul, instanța de 

contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea 

prevederilor legale privind conflictul de interese. 

Dacă raportul de evaluare a incompatibilității nu a fost contestat în termenul prevăzut de lege la 

instanța de contencios administrativ, ANI sesizează în termen de 15 zile organele competente 

pentru declanșarea procedurii disciplinare; dacă este cazul, Agenția sesizează în termen de 6 luni 

instanța de contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite 

cu încălcarea prevederilor legale privind incompatibilitățile. 

Dacă în urma evaluării declarației de interese, precum și a altor date și informații, inspectorul 

de integritate constată inexistența unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, 

întocmește un raport în acest sens, pe care îl transmite persoanei care a făcut obiectul evaluării 

 

9.9.  Sancțiuni aplicabile în caz de conflicte de interese și incompatibilități 

 

Atenție! Conflictul de interese consumat apare în care oficialul nu s-a abținut de la luarea unei 

decizii, în ipoteza unui conflict de interese real și implică latura sancționatorie a reglementării. 

În cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situația de conflict de interese, toate 

actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea 

dispozițiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută. Acțiunea în 

constatarea nulității absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea 

obligațiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de ANI chiar dacă persoana în 

cauză nu mai deține acea funcție. Instanța va putea dispune motivat, pe lângă constatarea 

nulității absolute, și repunerea pârților în situația anterioară 
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Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act 

juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale 

privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se 

sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, în 

măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește 

elementele constitutive ale unei infracțiuni. 

Prin Decizia nr. 1/2021 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că în interpretarea 

dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 

intervine încetarea de drept a mandatului de primar, chiar dacă acesta este ulterior mandatului 

în cursul căruia a fost constatată starea de incompatibilitate printr-un raport de evaluare întocmit 

de Agenţia Naţională de Integritate, a cărui legalitate a fost stabilită printr-o hotărâre 

judecătorească, rămasă definitivă. 

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de 

interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere 

disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității 

respective. 

Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, 

sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri disciplinare tip 

conflicte de interese și incompatibilități nu pot consta în mustrare sau avertisment. 

Sancțiunea disciplinară se dispune și în cazul în care raportul de evaluare al Agenției a fost 

comunicat și organelor de urmărire penală 

Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, 

sancțiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a 

raportului de evaluare, potrivit prevederilor legale. În cazul în care cauza de incompatibilitate a 

încetat înainte de sesizarea Agenției, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani 

de la încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune altfel. 

Prin Decizia nr. 74/2020, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3) teza întâi din 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte  că: “În 

acţiunea în anulare a ordinului prefectului prin care se constată încetat de drept mandatul 

alesului local ca urmare a constatării situaţiei de incompatibilitate sau existenţa unui conflict 

de interese, printr-un raport de evaluare definitiv întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, 

nu pot fi valorificate ca motive de nelegalitate prescripţia răspunderii administrative, respectiv 

a dreptului Agenţiei Naţionale de Integritate de a-şi exercita prerogativele legale de evaluare a 
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intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute de lege, sau decăderea din 

dreptul de a angaja răspunderea disciplinară”. 

Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existența 

conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea 

demnităților publice sau funcțiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condițiile 

depășirii termenului general de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii lor, în conformitate cu 

art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare 

(Legea 54/2019). 

Persoana eliberată sau destituită din funcție sau față de care s-a constatat existența conflictului 

de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție 

sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor Legii nr. 176/2010, cu excepția celor 

electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea 

publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție 

eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. 

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării 

de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de 

la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și 

irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a 

unei stări de incompatibilitate. 

Interdicțiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator și/sau deputat în oricare 

dintre mandatele cuprinse în perioada 2007-2013, în temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de 

evaluare întocmite de Agenția Națională de Integritate și care au constatat nerespectarea 

prevederilor legale privind conflictul de interese în exercitarea oricăruia dintre mandatele de 

senator și/sau deputat în perioada 2007-2013, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 219/2013 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, 

încetează de drept (Legea 125/2018). 

10. Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei 

Naționale Anticorupție actuale 

 
Integritatea instituțională 

• Cod etic/deontologic/de conduită 

• Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 și destinația acestora; 

• Mecanismul de raportare a încălcărilor legii; 

• Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională; 

• Planul de integritate al instituției; 

• Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în SNA, 
cât şi în 

• planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții; 

• Situația incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor 
adoptate pentru 
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• remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului; 

• Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante. 
 
Planul de integritate reprezintă ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca 

remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile 

preconizate pot viza prevenirea corupției, inclusiv prin educarea angajaților, dar și a publicului-

țintă vizat de activitatea instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea 

corupției. Educarea angajaților va avea în vedere noile tendințe din domeniu, precum utilizarea 

intervențiilor comportamentale sau gestionarea schimbării climatului intern (utilizarea teoriei 

schimbării – „theory of change”). Autoritățile și instituțiile publice se vor asigura că formarea 

profesională ce vizează integritatea va avea în vedere obiective concrete și se va realiza de o 

manieră sustenabilă. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora 

îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi 

conformitatea. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii 

ale conducerii entității; 

 
ISO - sistem de standardizare a fost dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare. 

Familia de standarde ISO 9000 este în prezent cea mai cunoscută din lume. ISO 37001 -Sistem de 

management anti-mită reprezintă un standard adoptat la nivel internațional la finele anului 2016. 

Standardul ISO 37001 sisteme de management anti-mită (SR ISO 37001 Sisteme de management 

anti-mită, ediția 1, aprobat de Directorul General al Asociației de Standardizare din România 

(ASRO) la 10 aprilie 2017) oferă un cadru comprehensiv de inițiere și menținere a unui sistem de 

management anticorupție. Este un standard certificabil, cu cerințe clare și detaliate pentru 

punerea în aplicare și se adresează deopotrivă instituțiilor publice și entităților private 

Sistemul de management anticorupție constă în politici, proceduri, instrucțiuni interne, precum 

și resurse și activități asociate, proiectate pentru a identifica și evalua riscurile de corupție, a 

preveni, detecta și răspunde la corupție. Cerințele acestui standard vizează: 

• Racordarea programului anti-mită la cadrul normativ aplicabil și la mărimea și tipul 

instituției 

• Responsabilitatea conducerii de la cel mai înalt nivel de a formula programul anti-mită 

• Desemnarea responsabilităților și comunicare acestora către personal 

• Alocarea resurselor necesare, inclusiv privind formarea profesională, pentru punerea în 

aplicare a planului 

• Obligația de a identifica și inventaria riscurile de corupție și de a stabili acțiuni de tratare 

a riscurilor și oportunităților 

• Desemnarea unui responsabil de conformarea cu politicile anti-mită 

• Realizarea de controale și verificări preventive, financiare și nefinanciare 

• Formularea și implementarea unor mecanisme de control cu privire la respectarea 

politicilor anticorupție de către furnizori și prestatori de servicii 

• Monitorizarea modul de aducere la îndeplinire a programului și îmbunătățirea continuă a 

acestuia 

• Raportarea și analiza îndeplinirii obiectivelor 
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Avantajele implementării standardului ISO 37 001 la nivelul unei instituții publice: 

• Consolidarea culturii organizaționale și descurajarea comportamentelor ne-etice și / sau 
ilegale; 

• Management îmbunătățit al riscurilor de mită și corupție (identificarea corectă a riscurilor 
și măsuri adecvate de răspuns); 

• Protejarea persoanelor de bună credință în cazul unor cercetări penale sau administrative 
și prevenirea incidentelor de integritate cauzate de lipsă de informare sau lipsă de control; 

• Consolidarea reputației și a încrederii în instituția publică; 

• Conformarea cu legislația de prevenire a corupției (Strategia Națională Anticorupție 2021-
2025). 

Implementarea standardului ISO 37 001 presupune dezvoltarea următoarelor procese interne:  

• stabilirea de obiective anticorupție; 

• analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție; 

• dezvoltarea de politici și proceduri interne anticorupție; 

• comunicarea politicilor și procedurilor interne anticorupție; 

• derularea de sesiuni de conștientizare și instruire anticorupție; 

• documentarea activităților de prevenire a corupției; 

• controlul nonconformităților; 

• dezvoltarea de acțiuni corective ca urmare a incidentelor de integritate; 

• realizarea de audituri interne; 

• evaluarea periodică a rezultatelor obținute; 

• îmbunătățirea continuă a sistemului de management anticorupție. 
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11. Egalitatea de șanse 

 

Principiul non-discriminării reprezintă un principiu general al legislației UE. A discrimina 

înseamnă a diferenția sau a trata diferit două persoane sau două situații, atunci când nu există o 

distincție relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situații care sunt în fapt 

diferite. 

Prin egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a 

capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin 

și tratamentul egal al acestora. 

Vom explica mai jos mecanismul discriminării pentru a conștientiza rolul pe care fiecare dintre 

noi îl poartă împotriva discriminării. 

Stereotipul 

Stereotipul reprezintă o generalizare privind caracteristicile unui grup de persoane: așteptări 

sociale, idei preconcepute, transmise prin socializare, eticheta socială; D exemplu trăsături 

asociate femeilor: devotate celorlalți, conștiente de sentimentele celorlalți, emoționale, 

săritoare, blânde, bune, înțelegătoare, calde. Spre deosebire trăsăturile asociate bărbaților sunt 

diferite: activi, iau repede decizii, competitivi, încrezători, independenți, nu renunță ușor, au 

încredere în ei, rezistă bine la stres. Stereotipurile se schimbă foarte greu într-o societate. De la 

un stereotip se poate ajunge la o prejudecată, care reprezintă o  atitudine, în general negativă, 

o antipatie bazată de cele mai multe ori pe stereotipuri negative, pe sentimente iraționale de 

frică și neplăcere. Discriminarea merge dincolo de atitudine, în acțiune și în comportament, cu 

consecințe asupra celorlalți.  

Discriminare 

Conform OUG 137/2000, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau 

preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență 

la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului 

și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, 

economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.  

Discriminare indirectă și multiplă 

Discriminarea indirectă reprezintă excluderea unei persoane sau categorii de persoane de la 

beneficiul unui anumit drept prin folosirea unor criterii aparent neutre. Discriminare multiplă 

reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință bazată pe două sau mai multe 

criterii de discriminare.  
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Hărțuirea și victimizare 

Comportament repetitiv care conduce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori 

ofensiv, îndreptat împotriva unei persoane sau categorii de persoane datorită unei caracteristici 

a acelei persoane sau grup de persoane. Ex. remarce ofensatoare sau șicane repetate la adresa 

unei anumite persoane legate de anumite presupuse caracteristici sau defecte. Victimizarea 

reprezintă reacţie / represalii /tratament advers la o plângere sau acțiune în justiție cu privire 

la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării. 

Discriminarea în cadrul relațiilor de serviciu trebuie sesizată de îndată angajatorului, victimele 

putându-se adresa și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Consiliul Național 

pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este autoritatea de stat autonomă, sub control 

parlamentar, care își desfășoară activitatea în domeniul discriminării. 

Măsuri speciale sunt acele măsuri luate de autoritățile publice sau de persoanele juridice de drept 

privat în favoarea (protejarea) unei persoane, unui grup de persoane defavorizate sau a unei 

comunități, vizând asigurarea dezvoltării lor firești și realizarea efectivă a egalității de șanse a 

acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunități. Categorie 

defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o poziție de inegalitate în raport 

cu majoritatea cetățenilor datorită diferențelor identitare față de majoritate, fie se confruntă 

cu un comportament de respingere și marginalizare 

12. Dezvoltarea durabilă 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030a fost adoptată de Guvernul 

României în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018. Strategia ghidează 

implementarea Agendei 2030 în toate politicile sectoriale ce pot promova dezvoltarea durabilă 

pe plan național. România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 

Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul 

Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, 

adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE 

privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Prin această strategie, România 

își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. 

Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de 

mediu. 

Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă ale României, din care două sunt atinse prin 

implementarea acestui proiect, respectiv egalitatea de șanse și reducerea corupției: 

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 
2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei agriculturi sustenabile 
3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 
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4. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 
vieții pentru toți 

5. Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate: 
Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, în 
sfera publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a femeilor și a 
egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a 
deciziilor în viața politică, economică și publică 

6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 
7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern 
8. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării 

depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru 
toți 

9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și 
încurajarea inovației 

10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 
11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fi e deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile 
12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 
13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor: 

Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României pentru a 
combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin integrarea 
măsurilor de diminuare și de adaptare la schimbările climatice și dezastrele naturale atât 
în strategiile cât și în politicile naționale și în planificarea și creșterea nivelului de 
educație și conștientizare privind schimbările climatice 

14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 
dezvoltare durabilă 

15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea 
degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 
accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și 
incluzive la toate nivelurile: Strategia are în vedere dezvoltarea capitalului social, 
promovarea toleranței, eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă a 
tuturor formelor de violență, reducerea semnificativă a corupției, dezvoltarea 
instituțiilor eficiente și transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional 
receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și 
asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale 

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 
dezvoltare durabilă 
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Anexa 1 – Fișă de lucru – Elaborarea planului de integritate 

 

Nr. grup de lucru: Participanți 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

Identificarea și descrierea riscurilor de corupție 
 

Nr. 
crt. 

Compartiment 
/ structura 
subordonată 

Vulnerabilitate Identificarea si descrierea 
amenințării (descrierea 
evenimentului potențial de 
corupție, categoria de personal 
expus riscului) 

Sursa de 
documentare a 
riscului 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
Evaluarea riscurilor de corupție 
 

Nr. 
crt. 

Probabilitate Impact Expunere Prioritate 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
Stabilirea măsurilor de intervenție 
 

Nr. 
crt. 

Descriere 
măsura 
  
 

Termenul de 
implementare 

Responsabil implementare 
măsură de intervenție 

Țintă 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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Măsuri planul de integritate 
 

Nr. 
măs
ură 

Descriere 
măsură 

Indicatori de 
performanță 

Surse de 
verificare 

Riscuri 
Respons

abil 
Resurs

e 

Terme
n de 

realiza
re 

Obiectiv 

Măsu
ra 
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Anexa 2 – Speță privind conflictele de interese în achiziții publice 
Descrierea speței 
 
CNAB S.A. in calitate de entitate contractantă a organizat, in temeiul Legii nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale, procedura de achiziție “negociere fără invitație prealabila la o procedura 
concurențială de ofertare”, in vederea atribuirii contractului sectorial având ca obiect: 

• Lot nr. 1 - curățenie stradală constând în: măturare manuala și mecanizată, 
inclusiv rigole/elemente ale sistemului de evacuare ape pluviale, strângerea și 
evacuarea deșeurilor, golirea și spălarea coșurilor de gunoi, eliminarea vegetației 
dintre rosturi, ștergere/spălare elemente de semnalizare (panouri, indicatoare 
etc), precum si ștergere/spălare elemente delimitare fluxuri - bolarzi, balustrade, 
parapeți, popi. 

• Lot nr. 2 - deszăpezire, degivrare și transport zăpadă, inclusiv punere la dispoziție 
substanțe/soluții degivrante, 

Conform invitației de participare și a documentației de atribuire, criteriul de atribuire aplicat 
este „prețul cel mai scăzut”, valoarea estimata, pentru Lotul 1 este in suma de 3.054.267,29 lei, 
exclusiv TVA si pentru Lotul 2 este in suma de 2.106.115,73 lei, exclusiv TVA.  
Invitațiile de participare au fost emise către mai mulți operatori economici, in perioada 19-
25.01.2018, printre care si CRS SA. CRS SA a fost invitata sa depună oferta in cadrul procedurii 
de atribuire, prin adresa nr. 256/19.01.2018. 
Data limită de depunere a ofertelor a fost stabilita la data de 29.01.2018, ora 12:00. Pana la data 
limita de depunere a ofertelor au depus oferta 4 operatori economici, printre care si CRS SA. 
Deschiderea ofertelor a avut loc in data de 29.01.2018. In urma analizei documentelor depuse de 
către ofertantul CRS SA, comisia de evaluare a constatat următoarele: 

• „din Declarația depusa de către ofertant privind situația personala a ofertantului, 
coroborat cu Certificatul constatator al societății CRS SA, exista o situație 
potențial generatoare de conflict de interese”, conform art. 75 din Legea nr. 
99/2016. 

In raport de art. 75 alin (2) din Legea nr. 99/2016, CNAB a solicitat CRS SA transmiterea punctului 
sau de vedere cu privire la o situație potențial generatoare de conflict de interese, prin adresa 
nr.  419/01.02.2018 , respectiv: 

• „Raportat la declarația dvs. privind situația personala a ofertantului CRS SA, 
cerința 2 din documentația de atribuire si certificatul constatator al societății 
CRS SA depuse in cadrul procedurii, in temeiul art. 75, alin (1) din Legea nr. 
99/2016, comisia a identificat in desfășurarea procedurii de atribuire a 
contractului, Lot I si Lot II, o situație potențial generatoare de conflict de interese 
in sensul art. 72 coroborat cu art. 73 alin (1) din același act normativ, după cum 
urmează: Ofertantul CRS SA are drept membru in consiliul de administrație in 
calitate de administrator pe domnul LM. Domnul LM are funcție de decizie in 
cadrul entității contractante, fiind Director Tehnic si întreținere si este implicat 
in desfășurarea procedurii de atribuire a contractului, atât pentru Lot I, cat si 
pentru Lot II, sens in care, menționam ca a elaborat si aprobat caietul de sarcini 
si documentația de atribuire a contractului, in calitate de Director Tehnic si 
întreținere, si de membru in cadrul comisiei de elaborare a documentației de 
atribuire a contractului, pentru Lot I si Lot II.” 

CNAB l-a propus pe dl. LM in funcția de administrator la CRS SA încă înainte de inițierea procedurii 
publice. CNAB cunoștea ca ocupa aceasta poziție atunci când l-a desemnat sa elaboreze caietul 
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de sarcini, părțile aveau deja in derulare alte contracte similare la acel moment. CNAB este 
asociat al SC CRS SA (10%), 
 

Întrebări: 

1. Din punctul de vedere al echipei dvs. situația de mai sus este una de conflict de 

interese? De ce da, de ce nu? 

2. Din punctul de vedere al echipei dvs., care sunt textele legale incidente? 

3. Daca echipa dvs. ar reprezenta CRS SA, care este răspunsul dvs. la adresa comisiei de 

evaluare? 

4. Daca la întrebarea 1 susțineți ca este o situație de conflict de interese, iar echipa 

dvs. ar fi autoritatea contractanta, care sunt toate rezolvările posibile ale acestei 

situații? 

5. Dacă echipa dvs. ar fi autoritatea contractanta, pe care rezolvare dintre cele de la 

pct. 4 ați alege-o? De ce? 

 

Fisă de sprijin (Legea nr. 99/2016, prevederi similare cu cele din Legea 98/2016) 

SECŢIUNEA 4: Reguli de evitare a conflictului de interese 
Art. 71 
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea contractantă are obligația de a lua toate 
măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în 
scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii 
economici. 
Art. 72 
În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care personalul 
entității contractante sau al unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele 
entității contractante care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot 
influență 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 
sau independența lor în contextul procedurii de atribuire. 
Art. 73 
(1)Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea 
duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 72, cum ar fi următoarele, reglementate 
cu titlu exemplificativ: 
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
Ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte 
din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși; 
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 
fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 
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/informații 
concrete că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă 
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natură, sau se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 
d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de 
conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt 
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu 
persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziție implicat în procedura de atribuire; 
e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul 
entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire. 
(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% 
din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală. 
Art. 74 
Ofertantul declarat câștigător cu care entitatea contractantă a încheiat contractul sectorial nu 
are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau 
indirect, în scopul îndeplinirii contractului sectorial, cu persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în 
cadrul unei proceduri de atribuire sau angajați/foști angajați ai entității contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care entitatea 
contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat 
relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul unei perioade de cel 
puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a 
contractului respectiv. 
Art. 75 
(1) În cazul în care entitatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict 
de interese în sensul art. 72, aceasta are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare 
pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a 
prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunerea motivelor care, în 
opinia entității contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese. 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă va solicita candidatului/ofertantului 
transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație. 
(3) În cazul în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (1) și (2), entitatea contractantă stabilește 
că există un conflict de interese, adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor 
care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri precum: înlocuirea persoanelor 
responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este 
posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de 
decizie din cadrul entității contractante. 
Art. 76 
(1) Entitatea contractantă precizează în documentația de atribuire numele persoanelor ce dețin 
funcții de decizie în cadrul entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție 
implicat în procedura de atribuire. 
(2) Entitatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea și datele de identificare 
ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terțului susținător, în termen de 
maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de 
participare/ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 
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Art. 77 
Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pot stabili reguli 
proprii de evitare a conflictului de interese, astfel încât să asigure respectarea principiilor 
prevăzute art. 2 alin. (2). 
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Anexa 3 – Speță privind conflictele de interese  

 

Descrierea speței 

În exercitarea funcției publice de secretar al comunei, a semnat în anul 2021 certificatele de 

urbanism și autorizațiile de construcție aferente, certificatele avându-i ca titulari pe soțul, 

respectiv fiul acesteia. 

 

Întrebări 

1. Situația este una de conflict de interese? De ce da, de ce nu? 

2. Care sunt textele legale incidente? 

3. Ce ați fi făcut dvs. daca ați fi fost în situația respectivă? 

Anexa 4 – Speță privind conflictele de interese ale consilierilor județeni 

 

Descrierea speței 

În perioada exercitării mandatului de consilier județean, a participat la dezbaterea și aprobarea 

hotărârii Consiliului Județean din data de 29 august 2008 privind aprobarea atribuirii în gestiune 

delegată a serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru 

perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011. Ulterior, C.J. a încheiat cu S.C. BOB TRANS S.R.L. 

(societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată a deținut funcția de director în perioada 

21 februarie 2008 - 18 februarie 2009, iar soția sa a deținut funcția de consilier de urgență în 

perioada 10 decembrie 2010 - 23 mai 2012) și S.C. CIRIL C.O.M. S.R.L. (societate în cadrul căreia 

fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția administrator începând cu data 

de 17 ianuarie 2005), contracte având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de transport public 

județean de persoane, prin curse regulate. 

Întrebări 

1. Situația este una de conflict de interese? De ce da, de ce nu? 

2. Care sunt textele legale incidente? 

3. Ce ați fi făcut dvs. daca ați fi fost în situația respectivă? 
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Anexa 5 – Speță privind conflictele de interese ale funcționarilor publici 

 

Descrierea speței 

Un funcționar public în cadrul unei unități administrativ-teritoriale, având funcția de șef birou urbanism, 

deținea în același timp și calitățile de asociat și administrator la SC XYZ SRL. În exercitarea atribuțiilor 

specifice, funcționarul public a semnat autorizația de construire/desființare nr. 94/14.04.2010 având ca 

obiect „construire biserică ortodoxă”, proiectul nr. 16/2010 pentru autorizarea acestor lucrări de 

construire/desființare fiind elaborat cu titlu gratuit de SC XYZ SRL. Ulterior, în calitatea sa de șef birou 

urbanism, funcționarul public a semnat autorizația de construire nr. 34/11.02.2014, având ca obiect 

„continuare lucrări autorizate cu AC nr. 94/14.04.2010 – construire biserică ortodoxă”, documentația 

tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare a construcțiilor 16/2010 fiind 

elaborată tot cu titlu gratuit de către SC XYZ SRL. 

 

Întrebări 

1. Situația este una de conflict de interese? De ce da, de ce nu? 

2. Care sunt textele legale incidente? 

3. Ce ați fi făcut dvs. dacă ați fi fost în situația respectivă? 
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Anexa 6 – Fișă de lucru consilieri județeni și locali – conflictele de interese 

 

Nr. Descrierea speței Argumentați de ce 
este sau nu este o 
situație de conflict de 
interese! 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

1 În perioada exercitării mandatului de 
consilier local (2020-2024), a 
participat la deliberarea și adoptarea 
Hotărârii C.L. al comunei Rădăuți-Prut 
din data de 31 martie 2021 privind 
inițierea procedurii de concesiune prin 
atribuire directă a suprafeței de 
200,15 ha pășune aflată în 
proprietatea privată a comunei 
Rădăuți-Prut, iar ulterior a încheiat cu 
Primăria comunei Rădăuți-Prut la data 
de 14 mai 2021 Contractul de 
concesiune pentru suprafața de 
pajiște aflată în domeniul privat al 
comunei Rădăuți-Prut. 

  

2 În calitate de consilier local, a inițiat 
un proiect de hotărâre ce a stat la 
baza adoptării Hotărârii C.L. din data 
de 26 februarie 2021 privind 
modernizarea și asfaltarea unui drum 
de exploatare, respectiv a participat 
la adoptarea și votarea respectivei 
Hotărâri, în condițiile în care drumul 
deservește un imobil pe care îl deține 
în proprietate 

  

3 În calitate de consilier local, a 
participat la deliberarea și adoptarea 
Hotărârii C.L.al orașului Hârlău din 
data de 29 octombrie 2021 privind 
desemnarea reprezentanților C.L. în 
Comisia de evaluare a probei de 
interviu pentru concursul de ocupare a 
funcțiilor de director și director 
adjunct în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din orașul 
Hârlău, iar ulterior a participat la 
acest concurs fiind declarată 
promovată în funcția de director 
adjunct. 

  

4 În perioada exercitării mandatului de 
consilier local (2016-2020), a votat 
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Nr. Descrierea speței Argumentați de ce 
este sau nu este o 
situație de conflict de 
interese! 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

pentru adoptarea Hotărârii C.L. Neaua 
din data de 05 iulie 2019 privind 
acordarea unei cotizații în valoare de 
4.500 Lei (luând cuvântul în cadrul 
dezbaterilor în vederea susținerii 
aprobării cotizației respective) pentru 
o asociație în carul căreia deține 
funcția de evaluator proiecte. 

5 În calitate de consilier județean a 
participat la deliberarea și adoptarea 
Hotărârii Consiliului Județean Brăila 
din data de 10 martie 2017, privind 
aprobarea contribuției Consiliului 
Județean la dezvoltarea activității 
sportive pe anul 2017 a Handbal Club 
„Dunărea” Brăila, și a Hotărârii din 
data de 27 octombrie 2017 privind 
aprobarea transmiterii în folosință 
gratuită, către Handbal Club 
„Dunărea” Brăila, a unui spațiu pe o 
perioadă de 5 ani, deși avea un interes 
personal în problema supusă 
dezbaterilor (ca membru susținător, 
respectiv vicepreședinte al clubului 
sportiv). 
 

  

6  
În calitate de Consilier județean în 
cadrul Consiliului Județean Cluj, nu a 
anunțat interesul personal pe care îl 
avea și a participat la deliberarea şi 
adoptarea Hotărârii Consiliului 
Județean Cluj nr. 30/18.03.2009 
privind aprobarea bugetului general 
propriu pe anul 2009, prin care a fost 
alocată suma de 120.000 Lei în 
vederea amenajării drumului de acces 
la gospodăria de apă din Localitatea 
Cămărașu, lucrare executată de S.C. 
GENTILIA CONSTRUCT S.R.L., 
societate în cadrul căreia soția 
acestuia deține atât calitatea de 
asociat, cât și cea de administrator. 
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Anexa 7 – Fișă de lucru consilieri județeni și locali – incompatibilități 

 

Nr Descrierea speței Argumentați de ce este 
sau nu este o situație de 
incompatibilitate 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

1 În perioada exercitării mandatului 
2016 -2020 de consilier local, 
societatea comercială al cărei 
administrator este fiul persoanei 
evaluate (în calitate de prestator), a 
încheiat la data de 19 mai 2020 cu 
Primăria comunei Bârca (în calitate 
de achizitor), un contract de prestare 
servicii, pe durată determinată de 1 
an 

  

2  în perioada 17 septembrie 2009 – 30 
martie 2011 a exercitat, simultan, 
funcția de Consilier județean în 
cadrul C.J. Olt și Director de program 
în cadrul S.C. Hidroelectrica S.A. 

  

3 În perioada exercitării mandatului de 
consilier local (2012 – 2016), primăria 
a încheiat un contract de lucrări de 
reparații în data de 06 aprilie 2016 în 
valoare de 28.800 lei cu o 
întreprindere individuală, în cadrul 
căreia fiul consilierului local deținea 
calitatea de titular. 

  

4 în perioada în perioada 24 februarie 
2010 – 30 iunie 2012 a deținut, 
simultan, calitatea de Consilier 
județean în cadrul Consiliului 
Județean Prahova și funcția de 
reprezentant al Consiliului Județean 
Prahova în cadrul Adunării Generale a 
Acționarilor S.C. Hidro Prahova S.A.  

  

5  în perioada exercitării mandatului de 
Consilier județean în cadrul C.J. 
Iași(2008 – 2012), întrucât S.C. ADEMS 
S.R.L. și S.C. AMED GROUP S.R.L. 
(societăți comerciale în cadrul cărora 
soția și copii acestuia au deținut sau 
dețin calitatea de asociați și funcția 
de administratori) au încheiat un 
număr de opt contracte de prestări 
de servicii cu S.C. LUCRĂRI DRUMURI 
ȘI PODURI S.A. (societate comercială 
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Nr Descrierea speței Argumentați de ce este 
sau nu este o situație de 
incompatibilitate 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

înființată de către Consiliul Județean 
Iași) 

6 În perioada exercitării mandatelor de 
consilier local (2012 – 2016 și 2016 - 
2020), S.C. Ionela S.R.L., societate 
comercială la care consilierul local al 
orașului Târgu Ocna a deținut 
calitatea de asociat unic și funcția de 
administrator, iar soția sa deține în 
prezent calitatea de asociat și funcția 
de administrator, a încheiat cu S.C. 
Compania de Utilități Publice Tîrgu 
Ocna S.A. și S.C. Util Conseca S.A., 
societăți comerciale înființate prin 
hotărâre a Consiliului Local al 
Orașului Tîrgu Ocna, 6 Contracte de 
furnizare produse, 2 acte adiționale și 
un Contract de vânzare-cumpărare 

  

  

Anexa 8 – Speță privind incompatibilitatea funcționarilor publici 

 

Descriere speței 

 

Un inspector în construcții în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții a deținut simultan și calitatea 

de comerciant persoană fizică, respectiv de administrator în cadrul S.C. XYZ S.R.L.  

Conform fișei postului, funcționarul public avea atribuții privind realizarea cerințelor esențiale ale 

construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, în conformitate cu reglementările tehnice și legislația în 

vigoare, întocmirea propunerilor de avize tehnice și acorduri de intervenție în timp asupra construcțiilor 

existente, analizarea și propunerea spre avizare a programului de faze determinante ale construcțiilor și 

instalațiilor aferente acestora întocmit de către proiectant, etc.  

S.C. XYZ S.R.L. avea ca obiect principal închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate iar printre activități secundare-activități de testări și analize tehnice, alte activități profesionale, 

științifice și tehnice. Societatea susmenționată nu a realizat venituri, cifra de afaceri fiind „0”. 

Funcționarul public a deținut și calitatea de comerciant persoană fizică titular întreprindere individuală, 

având ca obiect principal de activitate  activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea. 

 

Întrebări 
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1. Situația este una de incompatibilitate? De ce da, de ce nu? 

2. Care sunt textele legale incidente? 

3. Ce ați fi făcut dvs. dacă ați fi fost în situația respectivă? 

Anexa 9 – Spețe privind egalitate de șanse și nondiscriminare 

 
Descrierea cazurilor 
 
Întrebări pentru discuții: Este acesta un caz de discriminare? De ce? Care prevederi legale sunt 

incidente? Ce ați face dvs. într-un asemenea caz? Cine este entitatea responsabilă cu constatarea 

situațiilor de discriminare? Ce demersuri ați face dvs. dacă v-ați afla într-o situație similară? 

 
Cazul Care dintre următoarele cazuri sunt cazuri 

de discriminare? Argumente pro si contra 

Petentul D.T. sesizează faptul că lipsa 
informațiilor de interes public în limba română  
pe pagina de internet a Primăriei X, jud. Z, 
reprezintă o faptă de discriminare. Petentul 
arată că, pe pagina menționată, niciun meniu 
nu e în limba română, ci doar în limba 
germană, încălcându‐se astfel dreptul 
cetățenilor României la informare în limba 
oficială a statului. Petentul susține că această  
situație îl discriminează deoarece nu este 
cunoscător de limbă germană și dorește să afle 
informații de interes public cu privire la 
activitatea Primăriei și Consiliului Local X. Mai 
mult, denumirea autorității apare pe pagina 
oficială de internet exclusiv în limba germană. 
Petentul a depus dovezi în sprijinul 
afirmațiilor făcute în cuprinsul sesizării sale. 
Partea reclamată își exprimă punctul de 
vedere în sensul că  localitatea X, ca persoană 
juridică, nu deține o pagină  de internet 
proprie, aceasta fiind în construcție iar, 
pagina pe care a menționat‐o petentul ca fiind 
cea oficială a comunei, de fapt aparține unei 
persoane fizice cu domiciliul în comuna. 

 

CNCD s‐a autosesizat urmare articolelor 
apărute în presă cu privire la mesajul postat 
în data de 19.01.2012 pe pagina de Facebook 
a părții reclamate, directorul de cabinet al 
Prefectului județului Mureș, mesaj cu 
următorul conținut: “Arbeit macht frei (Munca 
te face liber –n.r.) – asta să înțeleagă 
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protestatarii”. În punctul de vedere exprimat, 
partea reclamată arată că nu a existat intenția 
de a discrimina sau de a aduce atingere 
demnității unei persoane sau a unui grup, 
considerând că, în contextul dat, expresia 
“Arbeit macht frei”nu prezintă intenția de a 
aduce atingere demnității unor persoane. 

Asociația de proprietari refuza sa de aviz 
pentru construirea a unei rampe pentru 
persoanele cu dizabilități. 

 

Postarea unui anunț de închiriere a unei 
garsoniere cu excluderea studenților și 
romilor. Deținătorul cotidianului și al site‐ului 
unde a fost postat anunțul imobiliar 
precizează în urma investigațiilor întreprinse 
în cauză că nu este responsabil pentru 
materialele publicate. 

 

O persoană dorea să se înscrie la un concurs 
pentru ocuparea funcției de manager în cadrul 
unei instituții publice din localitatea Y. 
Conform legii, ocuparea funcției de manager 
se face prin concurs, la care au acces persoane 
fizice care au cel puțin 2 ani vechime în 
posturi prevăzute cu studii superioare de 
lungă durată. Tot conform legii, regulamentul 
de concurs, se aprobă de primarul localității. 
Astfel, criteriile aprobate pentru concursul 
organizat în localitatea Y prevedea faptul că 
persoanele care se înscriu la concurs trebuie 
să aibă cel puțin 12 ani vechime în posturi 
prevăzute cu studii superioare de lungă 
durată. 
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Anexa 10 - Indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de 

corupţie 

Nivelul 
probabilităţii 

Descriere Indicatori Factori favorizanţi 

1 - scăzută 

Ameninţarea de 
corupţie este 
foarte puţin 
probabil să se 
manifeste. 

- Nu există cazuri anterioare în 
propria instituţie şi nici în alte 
instituţii, în domenii de 
activitate similare. 
NOTĂ: 
Evaluarea istorică a cazurilor se 
va limita la datele existente în 
instituţie, înfiinţarea acesteia 
sau organizarea/reorganizarea în 
actuala organigramă şi având la 
bază actuala reglementare, dacă 
aceste detalii sunt relevante. 
- Sunt prezenţi maximum 3 
factori favorizanţi. 

1. probleme de natură legislativă - lacune 
legislative, norme neclare, imprevizibile, 
reglementarea unor excepţii care ridică 
probleme de interpretare şi aplicare, 
flexibilitate în interpretarea subiectivă; 
2. capacitate limitată de verificare a 
activităţii desfăşurate; 
3. particularităţi ale culturii 
organizaţionale privind acceptarea de 
avantaje materiale, respectiv toleranţa 
unor astfel de comportamente; 
4. existenţa unor surse de ameninţare sau 
presiune asupra personalului; 
5. contacte frecvente cu exteriorul 
instituţiei, cu beneficiari ai serviciilor 
publice; 
6. exercitarea atribuţiilor de serviciu în 
afara sediului instituţiei publice; 
7. gestionarea informaţiei - obţinere, 
deţinere şi utilizare a informaţiei, accesul 
la informaţii confidenţiale, gestionarea 
informaţiilor clasificate; 
8. gestionarea mijloacelor financiare; 
9. achiziţia/gestionarea de bunuri, 
servicii şi lucrări; 
10. acordarea de aprobări, avize ori 
autorizaţii; 
11. activităţi de eliberare/emitere a unor 
documente; 
12. îndeplinirea funcţiilor de control, 
supraveghere, evaluare şi consiliere, 
audit; 
13. competenţa decizională exclusivă; 
14. activităţi de recrutare şi selecţie a 
personalului; 
15. constatare de conformitate sau de 
încălcare a legii, aplicare de sancţiuni. 

2 - medie 

Ameninţarea de 
corupţie este 
posibilă, 
aceasta se 
poate 
manifesta. 

- Există cazuri de corupţie în 
domenii similare de activitate ori 
situaţii care prezintă similitudini 
cu ameninţarea definită. 
- Sunt prezenţi maximum 5 
factori favorizanţi. 

3 - ridicată 

Ameninţarea de 
corupţie poate 
să se manifeste 
în mod curent 
în activitate. 

- Există cazuri de corupţie în 
propria instituţie. 
- Există multiple cazuri în 
domenii similare de activitate ori 
situaţii care prezintă multiple 
similitudini cu ameninţarea 
definită. 
- Sunt prezenţi peste 5 factori 
favorizanţi. 

    

În ipoteza în care factorii 
favorizanţi reprezintă unicul 
indicator identificat, prezenţa 
unui anumit număr de factori 
favorizanţi nu conduce în mod 
automat la introducerea riscului 
într-o anumită categorie, Grupul 
de lucru luând această decizie 
pe baza analizei concrete. 

Prezenţa acestor factori la nivelul 
instituţiei, activităţii sau personalului se 
evaluează de către Grupul de lucru pe 
baza actelor normative, procedurilor 
interne, precum şi având în vedere 
datele, informaţiile, dar şi experienţa 
membrilor. 
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ANEXA 11 -  Indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de 

corupţie 

 

Nivelul 
impactului 

Descriere Indicatori Observaţii 

1 - scăzut 

Producerea faptei 
de corupţie nu 
afectează 
activitatea de 
ansamblu a 
instituţiei, având 
impact financiar şi 
de imagine minim. 

- nu generează efecte la nivelul altor 
activităţi, cu excepţia celei în cadrul căreia s-a 
produs fapta; 
- afectarea neglijabilă, nesemnificativă a 
desfăşurării activităţii; 
- impact minor sau nesemnificativ asupra 
atingerii obiectivelor profesionale; 
- susceptibil de a conduce/provoca publicitate 
negativă; 
- afectează în mică măsură şi pe o perioadă 
scurtă de timp percepţia asupra instituţiei şi a 
corpului profesional; 
- impact financiar minim sau inexistent. 

- Efectele la nivelul 
activităţii în cadrul 
căreia s-a produs fapta 
sau la nivelul celorlalte 
activităţi ale instituţiei 
se evaluează din 
punctul de vedere al 
perturbării calendarului 
activităţilor, calităţii 
serviciilor, legalităţii 
activităţii, eficienţei 
administrative sau 
economice. 
- Impactul financiar se 
analizează pe baza 
resurselor cheltuite 
ineficient sau în mod 
ilegal, precum şi pe 
baza eventualelor 
pierderi, dacă este 
cazul. 

2 - mediu 

Producerea faptei 
de corupţie aduce 
atingere modului 
de desfăşurare a 
activităţilor 
instituţiei în 
ansamblu, are 
impact financiar şi 
afectează imaginea 
instituţiei. 

- aduce atingere modului de desfăşurare a 
activităţilor instituţiei în ansamblu (nu numai 
activităţii în cadrul căreia s-a produs fapta); 
- obiectivele profesionale sunt atinse parţial; 
- eficienţa activităţii este afectată; 
- există impact financiar; 
- imaginea instituţiei a fost afectată, existând 
publicitate negativă, cu precădere la nivel 
local. 

3 - ridicat 

Producerea faptei 
de corupţie aduce 
o atingere gravă 
modului de 
desfăşurare a 
activităţii 
instituţiei sau chiar 
blochează 
desfăşurarea 
acesteia, are 
impact financiar 
important şi aduce 
grave prejudicii de 
imagine instituţiei. 

- atingere gravă adusă activităţii; 
- imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor 
stabilite pentru domeniul de activitate sau un 
impact semnificativ asupra acestora; 
- deteriorarea pe termen mediu şi lung a 
eficienţei activităţii, întârzieri în derularea 
activităţilor planificate; 
- pierderi financiare pentru înlocuirea ori 
instruirea personalului, schimbarea 
procedurilor de desfăşurare a activităţii, 
achiziţii neplanificate de mijloace tehnice 
etc.; 
- imaginea instituţiei a fost puternic afectată, 
existând publicitate negativă, la nivel naţional 
sau internaţional. 
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Anexa 12 – Scala de evaluare a expunerii la riscuri de corupție 

 
 

 
 
 

  CATEGORIE PRIORITATE REACŢIE LA RISC 

  Riscuri majore Prioritate 1 

Riscuri majore, caracterizate, simultan, 

printr-o mare probabilitate de apariție și 

printr-o gravitate foarte mare a impactului, 

care necesită concentrarea atenției conducerii 

compartimentelor sau structurilor 

subordonate implicate pentru adoptarea/ 

implementarea unor măsuri de intervenție 

urgente și adecvate. 

  Riscuri moderate Prioritate 2 

Riscuri moderate, care pot fi monitorizate sau 

controlate, prin creșterea eficacității 

măsurilor existente sau, după caz, prin 

adoptarea unor măsuri de intervenție. 

  Riscuri minore Prioritate 3 

Riscuri minore, care pot fi considerate 

tolerabile și inerente activităților structurilor, 

față de care nu este necesară adoptarea unor 

măsuri suplimentare de intervenție, ci doar 

aplicarea măsurilor de prevenire existente. 

 
 

 


