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INTRODUCERE 

Principiile etice fundamentale formează împreună un cadru general 

pentru conduita etică în domeniul public profesional; în cadrul acestora 

integritatea este, de fapt, principiul de bază al conduitei profesionale, 

deoarece fără integritate nimeni nu se poate baza pe activitatea 

profesională în cadrul unei instituții, coduita integră este un factor de 

acțiune deosebit de important pentru încredere și constituie componenta 

cheie a riscului de integritate.  

Imparțialitatea e o valoare morală, ţine de forul interior al persoanei şi 

presupune pentru agentul public care activează în justiţie analizarea şi 

conduita echidistantă a faptelor în raport cu legea aplicabilă, fără a avea 

prejudecăţi sau predilecţii în privinţa cazului pe care îl instrumenteazăşi 

fără să acţioneze în vreun mod care săsusţină interesele vreuneia din 

părţi.  

Independenţa este o caracteristică externă şi presupune ca agenţii 

publici să fie capabili a instrumenta cazurile în absenţa presiunilor şi 

influenţelor de orice fel, fie că acestea ar veni din partea celorlalte 

puteri, fie că acestea ar veni din partea şefilor ierarhici, a grupurilor de 

interese, economice etc. 

 Integritatea este o trăsătură lăuntrică care presupune a acţiona într-o 

manieră conformă unor principii şi valori, fără compromisuri, atât în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, cât şi în viaţa privată.  

Ea semnifică exercitarea funcţiei în mod cinstit, corect şi conştiincios, 

cu bună-credinţă. Practic, integritatea se manifestă în efectuarea actelor 

judiciare cu obiectivitate în deplină egalitate, respectând termenele 

prevăzute de lege, pentru a se asigura deplina legalitate a actului 

îndeplinit.           
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Instruire în domeniul eticii şi integrităţii 

  Etica profesională  este ansamblul principiilor morale privind 

credințele, valorile, normele și concepțiile însușite de oamenii cu 

privire la dezvoltarea istorică a instituției în care lucrează. 

Statul a înființat,  în toate unitățile administrativ-teritoriale, autorități 

publice centralizate și descentralizate, care să-l reprezinte și să 

acționeze prin acestea pentru realizarea intereselor sale, dar și ale 

populației. 

Una din problemele cu care ne confruntăm o reprezintă 

responsabilitatea morală pe care trebuie să ăi-o asume autoritățile și 

instituțiile statului în raport cu comunitățile implicate sau afectate de 

deciziile lor. 

Etica în cadrul autorităților sau a instituțiilor nu înseamnă numai 

respectarea legii, ea presupune un set de instrumente de decizie 

folositoare în stabilirea strategiei autorităților sau instituțiilor, în 

rezolvarea conflictelor dintre grupurile ce interactionează într-o piață 

de desfacere (mediul de afaceri și consumatori). Etica în administrația 

publica presupune o mai buna gestionare, mult umanizată, a raporturilor 

dintre cei implicați pe piata de bunuri și servicii, și anume  găsirea unui 

echilibru între interesele grupurilor de afaceri implicate. 

Alte  țări ale Uniunii Europene au demonstrat faptul că utilizarea 

codurilor de etica  pot contribui substanțial la creșterea interacțiunii cu 

membrii dintr-o asociație, organizație patronală sau camera de comerț, 

cu Guvernul și autoritățile locale, cu proprii angajați și, nu în ultimul 

rând, cu consumatorii, contribuind la creșterea potențialului firmelor și 

a dezvoltării pieței de bunuri și servicii. 
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Codul etic al unei institutii trebuie trebuie sa aibe definite 

obiective clare: 

-  promovarea valorilor, a principiilor etice; 

- crearea unui climat etic adecvat activitatii profesionale, sprijinind 

telurile institutiei; 

-  prevenirea si rezolvarea conflictelor etice; 

-  descurajarea practicilor imorale, sanctionarea abaterilor de la valorile 

institutiei 

Codul de conduita etic trebuie sa prevada pe langa  principiile  

personale, valorile morale si o serie de masuri pentru prevenirea si 

combaterea coruptiei.  Reglementarile interne ale institutiei reprezinta 

regulamentele  de organizare si functionare, regulamentele de ordine 

interioara, diverse norme interne specifice unor activitati precum si 

fisele posturilor pe care le elaboreaza si le adopta echipele manageriale 

in scopul ordonarii conduitei si activitatii salariatilor. Aceste 

reglementari au caracter imperativ asupra salariatilor. 

Eficienta codului de conduita presupune reducerea situatiilor de 

conflict de interese, reducerea coruptiei, fraudei, neincrederea clientilor 

sau a furnizorilor. 

Diversitatea materiilor şi schimbările frecvente care intervin în 

legislaţia de natură administrativă fac dificilă codificarea dreptului 

administrativ. Însă, perfecţionarea reglementărilor juridice în domeniul 

administatiei publice şi dezvoltarea contenciosului administrativ ar crea 

premisele pentru codificarea dreptului administrativ în ţara noastră. 

Lipsa unei codificări a dreptului administrativ este o dovadă 

suficientă a instabilităţii autorităţilor administrative româneşti în 

decursul timpului. Cu toate acestea, trebuie remarcate eforturilor pe 

care aceste autorităţi le-au făcut în ultimii 20 de ani de a recupera 

golurile existente în legislaţia administrativă românească şi de a aduce 
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acestă legislaţie în pas cu cerinţele europene actuale. Una din foarte 

importantele calităţi ale codurilor etice este aceea de a deţine un rol 

major în formarea şi evoluţia gândirii etice în administraţia publică. 

Elaborarea unui asemenea cod în administraţia publică 

românească ar reprezenta un pas firesc (dată fiind legislaţia deja 

existentă) şi, de asemenea, foarte important în educarea şi formarea 

funcţionarilor români la standardele impuse de administraţiile 

occidentale. Codul are valoarea unui simbol care face legătura între 

aderentul la cod (funcţionarul public) şi deziderate precum: satisfacerea 

interesului public, profesionalism, înalte standarde morale.  

 

Cadrul legislativ 

Principalele acte normative care stau la baza elaborării Ghidului 

pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale sunt: 

 

➢ OUG 57/2019 – privind codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare. 

➢ Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual 

din autoritățile și instituțiile publice. 

➢ Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnitățiilor publice. 

➢ Legea 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Integritate. 
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Definiții 

Principalele concepte utilizate în prezentul Ghid sunt următoarele: 

Activitate procedurală - proces major sau activitate semnificativă 

pentru care se pot stabili reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, 

în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficienţă, eficacitate, 

și economicitate a obiectivelor compartimentului și/sau entităţii 

publice. 

Actualizare procedură – constă fie în revizuirea procedurii fie în 

elaborarea unei noi ediții a acesteia. 

Cartuș procedură – text încadrat în chenar, pe o pagină imprimată. 

Compartiment - direcție generală, direcție, departament, serviciu, birou, 

comisie, inclusiv instituție/structură fără personalitate juridică aflată în 

subordinea, coordonarea sau sub autoritatea entității. 

Diagrama de proces - schemă logică cu forme grafice care reprezintă 

etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități. 

Ediție procedură - forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se 

modifică atunci când deja au fost realizate de regulă trei revizii ale 

respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura 

procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare. 

Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în 

atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât 

individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi 

responsabilităţile care îi revin titularului unui post.  

Măsuri de control - acţiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și 

monitorizarea permanentă sau periodică a unei activităţi (situaţii). 

Monitorizare - acțiune continuă de colectare a informaţiilor relevante, 

despre modul de desfăşurare a unui proces sau a unei activităţi. 
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Obiective generale - enunț general asupra a ceea ce va fi realizat şi a 

îmbunătăţirilor ce vor fi întreprinse; un obiectiv descrie un rezultat 

aşteptat sau un impact şi rezumă motivele pentru care au fost întreprinse 

o serie de acţiuni. 

Obiective individuale - exprimări cantitative sau calitative ale scopului 

pentru care a fost creat şi funcţionează postul respectiv; aceste obiective 

se realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenţei 

profesionale, autonomiei decizionale şi autorităţii formale de care 

dispune persoana angajată pe postul respectiv. 

Obiective specifice - derivate din obiective generale şi care descriu, de 

regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activităţi care trebuie 

atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. 

Procedură documentată – modul specific de realizare a unei activități 

sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; 

procedurile documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri 

operaţionale. 

Procedură operaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie 

un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai 

multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul 

întregii entități publice. 

Procedură de sistem (procedură generală) - descrie un proces sau o 

activitate care se desfăşoară la nivelul entității publice 

aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor,           dintr-

o entitate publică. 

Proces - un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic 

structurate și organizate, în scopul atingerii unor obiective definite. 

Regularitate – caracteristica unei operațiuni de a se repeta sub toate 

aspectele. 
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Responsabilitate - obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei 

neîndeplinire atrage o sancţiune corespunzătoare, după caz. 

Responsabilitate managerială - defineşte un raport juridic de obligaţie 

a îndeplinirii sarcinilor de către conducătorul entităţii publice sau al 

unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune să exercite 

managementul în limitele unor determinări interne şi externe, în scopul 

realizării eficace, eficiente şi în conformitate cu dispoziţiile legale a 

obiectivelor stabilite. 

Resurse – totalitatea elementelor de natură fizică, tehnică, umană, 

informaţională şi financiară, necesare ca input, pentru ca strategiile să 

fie operaţionale. 

Revizie procedură - acţiune de modificare, respectiv adăugare sau 

eliminare a unor informații, date, componente ale ediției unei proceduri, 

modificări ce implică de regula sub 50% din conținutul procedurii. 

Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare – persoană/persoane 

desemnată/desemnate  de  către  președintele  Comisiei  de 

Monitorizare sau compartiment, având ca sarcină principală 

managementul documentelor ce sunt în atribuția comisiei, în funcție 

de complexitatea structurii organizatorice a entității publice. 
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1.PROCEDURA PRIVIND DECLARAREA CADOURILOR ÎN CADRUL 

INSTITUȚIEI 

 

      Cadourile, serviciile sau avantajele primite gratuit sau 

subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, 

organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 

naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, 

credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 

angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro, se vor 

declara și în declarația de avere. 

    Declarația de avere este anexa 1 la Legea nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și 

pentru  modificarea și completarea altor acte normative, de către 

persoanele care au această obligație, funcționarii publici, aleși locali și 

persoane cu funcții de conducere și de control.Se exceptează de la 

declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de 

gradul I şi al II-lea. 

     În conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, conform articolului 14: 

- funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, 

servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate 

personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut 

relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa 

imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui 

o recompensă în raport cu aceste funcţii. 
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      În conformitate cu Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a 

personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, art. 14:  

- interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor, 

angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, 

servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate 

personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut 

relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa 

imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui 

o recompensă în raport cu aceste funcţii. 

Declararea cadourilor include și materialele promoționale primite de 

aleșii locali/funcționari publici și persoanele cu funcții de conducere și 

control cu ocazia participării la diverse reuniuni /simpozioane / 

seminarii/ evenimente/ cursuri, în măsura în care acestea îndeplinesc 

condițiile legale de declarare. 

 

Documente utilizate 

    Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

a) Dispoziție/decizie conducător instituție privind constituirea 

Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu 

titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției publice; 

b) Declarație bunuri primite cu titlu gratuit; 

c) Proces-verbal evaluare și inventariere, prin care se evaluează 

și inventariază bunul gratuit respectiv; 

d) Proces-verbal restituire primitor, prin care se restituie 

primitorului bunul gratuit dacă acesta valorează până în 200 

euro; 

e) Proces-verbal păstrare primitor prin achitare diferență, în 

cazul în care valoarea bunului gratuit este mai mare decât 
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echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate 

solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de valoare; 

f) Proces-verbal păstrare în patrimoniu, în cazul în care 

primitorul dorește rămânerea bunului în patrimoniul 

instituției; 

g) Registru bunuri primite cu titlu gratuit, în care se 

consemnează bunurile primite cu titlu gratuit în cursul unui 

an calendaristic; 

 

 

 

 

 

Conţinutul şi rolul documentelor utilizate 

a) Dispoziție/decizie conducător instituție privind constituirea 

Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu 

titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției publice; 

b) Declarație bunuri primite cu titlu gratuit; 

c) Proces-verbal evaluare și inventariere; 

d) Proces-verbal restituire primitor; 

e) Proces-verbal păstrare primitor prin achitare diferență; 

             f) Proces-verbal păstrare în patrimoniu; 

             g) Registru bunuri primite cu titlu gratuit; 

h) Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni 

de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și depuse 
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la Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Judetean Prahova 

în anul calendaristic respectiv. 

 

 

 

Circuitul documentelor: 

            a) Conducătorul instituției dispune prin act administrativ 

constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu 

titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției publice; 

            b) În termen de 30 zile de la primire persoanele cărora li se 

aplică prezenta procedură au obligația de a declara şi prezenta la 

conducătorul instituţiei, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în 

cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcţiei prin intermediul declarației, anexă la procedură; 

            c) Comisia se reunește și prin intermediul procesului-verbal 

evaluare și inventariere, se evaluează și inventariază bunul gratuit 

respectiv, și în funcție de caz: 

1) se restituie primitorului bunul gratuit dacă acesta 

valorează până în 200 euro, prin proces-verbal restituire 

primitor;  

2) în cazul în care valoarea bunului gratuit este mai mare 

decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit 

bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de 

valoare, prin proces-verbal păstrare primitor achitare 

diferență; 

3) în cazul în care primitorul dorește rămânerea bunului în 

patrimoniul instituției, se întocmește proces-verbal păstrare 

în patrimoniu. 
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            d) Registru bunuri primite cu titlu gratuit, în care se 

consemnează bunurile primite cu titlu gratuit în cursul unui an 

calendaristic; 

            e) La finalul anului se pubică lista bunurilor primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau 

a funcției și depuse la Comisia de evaluare din cadrul  Consiliului 

Judetean Prahova în anul calendaristic respectiv. 

 

 

 

 

 

Resurse necesare 

 

Resurse materiale 

- mobilier; 

- PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie 

telefonică; 

-  rechizite curente. 

Comisia este alcătuită din 3 persoane de specialitate din instituţie din 

care unul are calitatea de preşedinte. Mandatul membrilor comisiei este 

de 3 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. 

 

Resurse financiare 
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Cotă parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale  

în vederea achiziţionării materialelor consumabile necesare acestei 

activităţi şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii. 

 

Modul de lucru 

           Conducătorul instituției dispune prin act administrativ 

constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu 

titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției publice. Comisia este alcătuită din 3 persoane 

de specialitate din instituţie din care unul are calitatea de preşedinte. 

Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani şi poate fi reînnoit o singură 

dată. 

          Cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor comisiei 

se vor lua măsuri pentru constituirea noii comisii. 

Comisia are următoarele atribuţii principale:  

a) înregistrează şi ţine evidenţa statistică, cantitativă şi valorică a 

bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în 

exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

b) evaluează şi inventariază bunurile; 

c) restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro; 

d) aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare 

de 200 euro, cu condiţia achitării de către acesta a diferenţei de preţ; 

e) propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unităţii, 

transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul unităţii 

către o instituţie publică de profil sau vânzarea prin licitaţie a acestor 

bunuri; 

f) ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse şi 

destinaţia acestora, în condiţiile legii; 
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g) asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea şi 

securitatea bunurilor. 

          Membrii comisiei desfășoară activități de informare și prevenire 

prin intermediul pliantelor, fluturași și e-mail. 

         Pentru evaluarea gradului de cunoaștere a declarării cadourilor 

membrii comisiei aplică chestionare ce conțin întrebări privind 

dispozițiile legale referitoare la declararea cadourilor. Chestionarele pot 

fi administrate și electronic. 

       În termen de 30 zile de la primire persoanele cărora li se aplică 

prezenta procedură au obligația de a declara şi prezenta la conducătorul 

instituţiei, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor 

activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei prin 

intermediul declarației, anexă la procedură. 

     Declaraţia împreună cu bunul/bunurile primite se înaintează de 

îndată comisiei. Declaraţia trebuie să cuprindă:  

a) numele, prenumele, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana 

în cauză; 

b) descrierea în detaliu a bunului predat; 

c) descrierea împrejurărilor în care a primit bunul și persoana de la care 

a primit bunul; 

d) doresc/nu doresc să păstrez bunul/bunurile; 

e) data şi semnătura. Declaraţia se formulează în scris şi este însoţită de 

bunul/bunurile ce vor fi predate. 

Comisia se reunește și evaluează de îndată bunurile avându-se în 

vedere, de regulă, preţul pieţei. Pentru evaluare se pot consulta experţi 

în domeniu, selectaţi în condiţiile legii. Se întocmește proces-verbal 

evaluare și inventariere. 

        În funcție de caz: 
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a) se restituie primitorului bunul gratuit dacă acesta valorează 

până în 200 euro, prin proces-verbal restituire primitor;  

b) în cazul în care valoarea bunului gratuit este mai mare decât 

echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate 

solicita păstrarea lor, plătind diferenţa de valoare, prin 

proces-verbal păstrare primitor achitare diferență;  

c) în cazul în care primitorul dorește rămânerea bunului în 

patrimoniul instituției, se întocmește proces-verbal păstrare 

în patrimoniu. 

        Bunurile pot rămâne în patrimoniul instituţiei sau pot fi transmise 

cu titlu gratuit unei instituţii publice de profil ori vândute la licitaţie, în 

condiţiile legii. Veniturile obţinute ca urmare a valorificării acestor 

bunuri se varsă, după caz, la bugetul statului, bugetele locale sau la 

bugetele autorităţilor, instituţiilor publice ori persoanelor juridice, 

potrivit modului de finanţare a acestora. 

         Plata diferenţei se face într-un cont deschis la unităţile Trezoreriei 

Statului, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

         În registrul bunuri primite cu titlu gratuit, se consemnează 

bunurile primite cu titlu gratuit în cursul unui an calendaristic.  

         La finalul anului se publică pe pagina de interne lista bunurilor 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției și depuse la Comisia de evaluare din cadrul 

Consiliului Judetean Prahova în anul calendaristic respectiv. 

 

     Resurse umane 

        Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau 

a funcției publice constituită la nivelul Consiliului Judetean Prahova, ce 

evaluează și inventariază bunurile primite cu titlu gratuit pentru aleșii 
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locali/ funcționarii publici/personalul cu funcție de conducere și control 

din cadrul Consiliului Judetean Prahova. 

       Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției. 

         Reglementează obligaţia de a declara şi prezenta la conducătorul 

instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au 

primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcţiei. 

         Hotărârea de Guvern nr.1126/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr.251/2004 privind unele 

măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 

acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei 

         Reglementează modul de constituire, componenţa, atribuţiile şi 

procedura de lucru ale comisiilor de evaluare şi inventariere a bunurilor 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea         

mandatului sau a funcţiei 8 mai 2000. 

         Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 

faptelor de corupție Instituie măsuri de prevenire, descoperire şi 

sancţionare a faptelor de corupţie. 

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative cu modificările și completările ulterioare. 

     Potrivit legislației în vigoare prin raportare la grupul țintă al 

prezentului ghid, următoarele persoane au obligația de a declara 

bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de 

protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei cu respectarea 

termenelor prevăzute: 
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     Codul administrativ instituie prin art. 440 interdicția privind 

solicitarea şi acceptarea darurilor sau a altor avantaje de către 

funcționarii publici, pentru ei sau pentru alţii în exercitarea atribuţiilor 

aferente funcţiei publice, cu excepţia celor primite „cu titlu gratuit în 

cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcției publice deținute, care se supun prevederilor legale specifice”. 
  

• ALEȘII LOCALI 

• PERSONALUL CONTRACTUAL 

• FUNCTIONARII PUBLICI 

 

Responsabili la nivelul instituției/autorității publice, prin 

dispoziția conducătorului instituției se constituie o comisie 

alcătuită din min 3 persoane de specialitate care: 

 

 

 

COMISIA 

• Evalueaza și inventariază  

• Ţine evidența bunurilor primite 

• Înainte de sfârşitul fiecărui an, propune conducătorului instituției 

rezolvarea situației bunului prin predarea, la cerere, către 

primitorul bunului prin „ rămânerea în patrimoniul instituției sau 

transmiterea cu titlu gratuit unei instituții publice de profil ori 

vândute la licitație, în condițiile legii.” 

       Legea nr. 251/2004, art. 1 alin. (1) coroborat cu art. 4 alin. (1) din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 

faptelor de corupție („Persoanele care exercită o funcție publică, 

indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităților 

publice sau instituțiilor publice, precum și cele care exercită atribuții de 
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control, potrivit legii „au obligația să declare, în termen de 30 de zile de 

la primire, orice donație directă ori indirectă sau daruri manuale primite 

în legătură cu exercitarea funcțiilor sau atribuțiilor lor, cu excepția celor 

care au o valoare simbolică.”). 

       Bunuri exceptate de la declarare: 

 - medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele 

asemenea, primite în exercitarea demnităţii sau a funcţiei;  

 - obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro. 

 

Set de recomandări în vederea respectării și aplicării unitare a 

prevederilor legale  

 

• Elaborarea și aprobarea dispoziției privind constituirea Comisiei 

comisie de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcţiei.  

• Întocmirea unui Registru al bunurilor primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 

funcţiei. 

• Publicarea pe site-ul oficial al instituţiei, la sfârșitul fiecărui an, a 

listei cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 

acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, 

depuse potrivit legii şi destinaţia acestora sau publicarea unui 

anunţ în cazul în care nu au fost primite astfel de bunuri. 

•  Elaborarea Procedurii de sistem privind bunurile primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcției și aprobarea acesteia.  

• Asigurarea participării la programe de instruire în domeniul 

implementării prevederilor legale referitoare la bunurile primite 
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cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea 

mandatului sau a funcţiei.  

• Evaluarea gradului de cunoaștere a normelor privind declararea 

bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de 

protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei de către angajaţi 

prin aplicarea de chestionare de evaluare. 
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2. PROCEDURI DE PREVENIRE A CONFLICTULUI DE 

INTERESE SI INCOMPATIBILITATILOR 

 

CONFLICTE DE INTERESE 

      Prin conflict de interese se înţelege: “orice situaţie în care membrii 

personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de 

achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt 

implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa 

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 imparţialitatea ori independenţa lor în 

contextul procedurii de atribuire”. 

 

LEGISLAȚIE RELEVANTĂ  

      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare unifică și 

armonizează normele incidente materiei dreptului administrativ, printr-

un act normativ unic Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea ANI, precum și pentru modificarea și completarea altor 

acte normative. 

      Reglementează obligațiile de integritate și transparență în 

exercitarea funcțiilor și demnităților publice, declararea averilor și 

intereselor, conflictul de interese și incompatibilitățile. 

        Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 

Implementează Standardele de Control Intern Managerial la nivelul 

tuturor entităților publice din România. 
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       Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție pe perioada 2021-2025 promovează seturi de 

indicatori de performanță, a managementului riscurilor, a măsurilor de 

transparență instituțională și a standardelor de informare și de publicare 

a informațiilor de interes public. 

       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 reglementează 

prin măsuri specifice prevenirea și combaterea corupției, a conflictului 

de interese și incompatibilităților. 

        Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire 

a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică. 

        Reglementează prevenirea conflictului de interese în procedura de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui 

mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot 

genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul 

electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără 

a fi afectate respectivele proceduri. 

        Art. 70 din Legea 161/2003 definește conflictul de interese ca: 

„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.” 

       Prin reglementarea conflictului de interese se urmărește prevenirea 

situațiilor în care persoanele care dețin funcții publice ar abuza de 

funcția pe care o dețin pentru a obține anumite beneficii pentru ei, rude 

sau alte persoane. 

         Declarația privind conflictul de interese în achiziții publice se va 

da pentru fiecare achiziție în parte, de către toți cei implicați în 

respectivul proces de achiziție - persoane cu funcție de decizie, 
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deoarece aceștia sunt cei care ar putea să influențeze derularea 

procesului de achiziții publice (spre exemplu, directorul de comunicare, 

deși este persoană cu funcție de conducere, ar putea să nu fie și persoană 

cu funcție de decizie într-un anume proces de achiziții publice prin care 

se achiziționează servicii de pază, așadar acesta nu va completa o 

declarație de interese, și nu va fi considerat persoană cu funcție de 

decizie în sensul prezentului Îndrumar pentru respectivul proces de 

achiziții publice, dacă însă directorul de comunicare este implicat în 

achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea realizării unei 

campanii mass-media, acesta va fi considerat persoană cu funcție de 

decizie pentru acest proces de achiziții publice).  

         Declarația privind conflictul de interese în achiziții publice se va 

completa de către persoanele cu funcție de decizie, și cele cu funcție 

sensibilă, atunci când fiecăreia dintre acestea îi este alocată o atribuție 

în legătură cu respectiva achiziție. Dacă persoana însărcinată să verifice 

conflictele de interese într-o anume achiziție publică identifică și alte 

persoane cu funcție de decizie/care ar putea influența deciziile în 

respectiva achiziție (chiar dacă nu fac parte din autoritatea contractantă 

ci sunt instituții cooptate pentru expertiza pe care o au – spre exemplu, 

membrii ai CTE – care avizează caietele de sarcini/specificațiile tehnice 

în unele proiecte din sectorul TIC), aceasta le trimite spre semnare 

declarația privind conflictul de interese în achiziții publice și acestora.       

Dacă este cazul, și apare informație nouă, declarația privind conflictul 

de interese în achiziții publice se va actualiza în fiecare etapa a 

procesului de achiziții publice, respectiv:  

- înainte de atribuirea contractului,  

- în timpul implementării acestuia, dacă este cazul (dacă actualizarea 

este cerută de o modificare contractuală, sau de apariția unui 

subcontractant nou),  

- la încheierea implementării contractului.  
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     Declararea unui conflict real sau potențial de interese este esenţială 

pentru evitarea percepției că personalul autorității contractante sau 

consultanții acesteia, urmăresc un interes personal.  

      În ce privește declarația privind conflictul de interese în achiziții 

publice, aceasta ar trebui să cuprindă, pe lângă definiția conflictului de 

interese așa cum este aceasta prevăzută în Legea nr. 98/2016, 

următoarele: 

(a) identificarea procesului de achiziție publică în cauză;  

(b) numele complet al semnatarului, data nașterii, funcția deținută în 

cadrul organizației și atribuțiile sale în cadrul procedurii de achiziții 

publice;  

(c) data semnării;  

(d) declarația neechivocă a semnatarului prin care acesta atestă dacă, 

după cunoștințele sale, se află într-o situație de conflict de interese 

aparent/potențial/real legat de achiziția respectivă;  

(e) declarația neechivocă a semnatarului prin care acesta atestă dacă, 

după cunoștințele sale, există circumstanțe care ar putea să îl pună pe 

acesta într-o situație de conflict de interese aparent/potențial/real în 

viitorul apropiat;  

(f) declarația neechivocă a semnatarului prin care acesta atestă că se 

angajează să declare imediat orice conflict de interese potențial în cazul 

survenirii unor circumstanțe noi.  

       În continuare, declarația ar trebui să includă o trimitere la 

sancțiunile administrative, disciplinare, și penale aplicabile în cazul 

unei declarații false, precum și o notă explicativă care să ofere 

semnatarilor orientări cu privire la politica autorității contractante, 

inclusiv scopul declarației și cerințele juridice ale reglementărilor, 

inclusiv clarificări cu privire la anumite aspecte care decurg din 

definiție (definirea interesului prin aspecte legate de familie, viața 

sentimentală, politică etc.)  
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        Rolul de remediere a situației create în procesul de achiziții 

publice acolo unde există indicii de conflict de interese pe care îl are 

autoritatea contractantă  

 Remedii generale  

           Remediile sunt măsurile care ar trebui luate în cazul în care este 

identificat un risc de conflict de interese sau un conflict de interese 

declarat ori identificat înainte sau în timpul unei anumite proceduri de 

achiziții publice. Acestea trebuie să fie corespunzătoare pentru a realiza 

protejarea procedurii de achiziții publice respective, și apărarea 

interesului public. Un prim remediu general pentru situațiile în care a 

fost identificat un conflict de interese potențial este, așa cum se prevede 

în art. 62 al. 3 din Legea nr. 98/2016, „eliminarea circumstanţelor care 

au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este 

afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil”. Ca ultim remediu 

general, ce se poate dispune numai dacă nu există nici un alt remediu 

posibil, autoritățile contractante au la îndemână anularea procedurii de 

achiziții. 

 

Remedii punctuale  

      Pot fi avute în vedere următoarele măsuri/remedii, în funcție de 

existența sau nu a unei declarații privind conflictul de interese și de 

natura conflictului de interese:  

- discutarea indiciilor cu persoana în cauză pentru a clarifica situația;  

- excluderea persoanei în cauză din cadrul procedurii de achiziții 

publice, indiferent dacă aceasta este un membru al personalului sau 

expert/ consultant extern;  
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- modificarea repartizării sarcinilor și responsabilităților între membrii 

personalului.  

      Excluderea angajaților/consultanților cu funcții de decizie aflați în 

conflict de interese potențial din cadrul procedurii ar trebui să fie avută 

în vedere nu numai în cazul unui conflict de interese real, dar și în orice 

situație care oferă motive întemeiate de îndoială cu privire la 

imparțialitatea angajatului/expertului respectiv (conflicte de interese  

aparente).  

      În cazul unui conflict de interese aparent, care în urma verificării 

interne se constată că nu este un conflict de interese real, remediul este 

comunicarea publică a acestui fapt, așa încât să nu treneze suspiciuni 

nefondate asupra integrității autorității contractante și a persoanelor 

implicate și a transparenței luării deciziilor în procesul sau procedura 

respectivă de achiziții publice.  

      Este recomandabil să se procedeze la fel și în situațiile conflictelor 

de interese prevenite și/sau remediate prin remediile amintite în această 

secțiune. 

 

Alte remedii specifice  

      Atunci când autoritatea contractantă identifică un semnal de alarmă 

într-o anumită procedură de achiziții publice, aceasta, ca parte din 

remediile specifice în legatură cu acea procedură, ar putea ține cont de 

următoarele recomandări menite să ajute la remedierea unei potențiale 

situații de conflict de interese în respectiva procedură:  

 Pentru a evita publicarea de anomalii în documentația de atribuire, în 

special acolo unde deja a fost identificat un semnal de alarmă, se 

recomandă revizuirea tuturor documentelor procedurii pentru 

identificarea altor noi indicii;  

 Se recomandă ca autoritatea contractantă să se asigurare că:  
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- sunt incluse în contract drepturi de auditare și remedii 

contractuale, după caz;  

- membrii comisiei de evaluare a ofertelor sunt selectați în 

conformitate cu manualul de punere în aplicare a proiectului;  

- persoana din cadrul autorității contractante responsabilă cu 

achiziția, precum și celelalte persoane cu funcție de decizie 

privind achiziția, din compartimentul intern ce a inițiat achiziția 

în cadrul autorității contractante, își manifestă disponibilitatea de 

a răspunde oricăror întrebări procedurale ale comisiei de evaluare 

(lucru recomandabil a fi inclus în fișa postului acesteia);  

- membrii comisiei de evaluare dețin expertiza tehnică necesară 

pentru a evalua ofertele;  

- membrii comisiei au semnat o declarație în care atestă faptul că 

nu fac obiectul nici unui conflict de interese în executarea 

îndatoririlor lor, de exemplu, nu există nici o afiliere curentă sau 

trecută între ei și oricare dintre ofertanți;  

 Se va evalua orice solicitare de modificare (atât a documentației de 

atribuire cât și a contractului, ulterior atribuirii acestuia) și verificarea 

legitimității acesteia, precum și solicitarea de documente justificative, 

după caz, înainte de se a accepta modificarea respectivă;  

 Cu ocazia activităților de verificare efectuate de membrii comisiei de 

recepție din cadrul autorității contractante însărcinați să întreprindă 

astfel de verificări în respectiva achiziție, în etapa ulterioară atribuirii 

contractului de achiziție publică, respectiv în perioada încheierii 

implementării acestuia, verifică dacă bunurile, lucrările și serviciile 

prevăzute în contract există efectiv. Verificările pot confirma faptul că 

activitatea se derulează în conformitate cu certificatele de execuție 

eliberate, că documentele justificative sunt adecvate, că atestările emise 

de catre responsabilii cu acestea privind primirea la timp a bunurilor și 

serviciilor sunt corecte;  
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 Se recomandă să se solicite audituri anuale tehnice, financiare și de 

achiziții independente pentru achizițiile cu un grad ridicat de risc și să 

se organizeze cursuri de formare pentru persoanele cu funcție de decizie 

în procesele de achiziții publice din cadrul autoritățiilor contractante 

însărcinate ca responsabili de proiect cu privire la gestionarea 

contractelor;  

 Se recomandă, de asemenea, să se facă inspecții la fața locului, 

realizate de experți tehnici, în cadrul activităților de verificare 

întreprinse de autoritatea contractantă;  

 În cadrul unei analize a procedurii de achiziții și de execuție bugetară 

în ce privește respectiva achiziție, este recomandabil să se verifice în 

special modul în care au fost monitorizate listele de plată pentru 

contractul de achiziție așa încât să nu existe plăți efectuate de mai multe 

ori, iar certificatele de primire a bunurilor și serviciilor să fie corecte.  

 

Mecanismul intern de prevenție și identificare a conflictelor de 

interese  

     Este nevoie ca autoritățile contractante să înființeze un mecanism 

intern permanent care să permită verificarea periodică a situațiilor în 

care personalul acestora este implicat în procesul de decizie. Un atare 

mecanism ar putea consta în:  

- completarea periodică a unui chestionar pentru a verifica dacă 

personalul este informat și poate identifica situațiile aparente, reale și 

potențiale de conflict de interese pentru a sensibiliza personalul la 

problematica conflictului de interese și a se asigura ca sistemul este 

lipsit de conflicte de interese;  

- completarea unei liste de verificare de către personalul implicat în 

luarea deciziilor în legatură cu o procedură de achiziții publice, înainte 

de luarea deciziei în legatură cu acea procedură (- verificarea 

declarațiilor privind conflictul de interese în toate etapele procesului 
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de achiziție publică. Conform Strategiei “pentru conducătorii 

autorității contractante, principalii factori de decizie și responsabilii 

de achiziții, declarația va lua forma unei declarații anuale de interese 

(inclusiv posturi ocupate anterior sau similar). În cazul persoanelor 

implicate de la caz la caz, o astfel de declarație va fi făcută o dată, dar 

trebuie să aibă în vedere situațiile aferente fiecărei etape a procedurii 

de achiziție publică (pregătire, evaluare, monitorizare și închidere). 

Completarea unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte 

că nu există un conflictul de interese trebuie avută în vedere în fiecare 

fază a procedurii de atribuire (pregătire, evaluare, monitorizare și 

închidere)”.  

        Aceasta verificare va consta în compararea declarației privind 

conflictul de interese (și/sau a chestionarului, și/sau a listei de 

verificare, după caz) cu:  

- informații din surse externe (spre exemplu, denunțuri, mass-media); s 

- informații rezultate în urma analizelor de risc din propriul sistem de 

alertă (semnale de alarmă); sau  

- informații provenite din verificări aleatorii.  

 

Mecanismul intern de verificare a declarațiilor privind conflictele 

de interese 

       Declarația privind conflictul de interese trebuie verificată în 

comparație cu alte surse de informație. Este obligatoriu ca aceasta să fie 

verificată. Simpla existență a acestei declarații poate să creeze 

autorității contractante și persoanei care o semnează o falsă senzație de 

confort și ușurare. Este important ca angajații să știe că declarațiile 

privind conflictul de interese sunt verificate, abia acest lucru ar putea 

avea efect descurajant în săvârșirea de conflicte de interese și alte 

nereguli.  
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Cine face verificarea?  

      Verificarea se face de către persoana desemnată de conducerea 

autorității contractante să facă astfel de verificări. Această persoană 

poate fi, spre exemplu, responsabilul cu achizițiile sau avertizorul de 

integritate, sau o altă persoană. Această persoană va fi, la rândul ei, 

persoană cu funcție sensibilă în cadrul autorității contractante în ce 

privește conflictele de interese.  

       Este recomandabil ca persoanele însărcinate cu verificările privind 

conflictele de interese să fie incluse periodic într-un program de rotire 

a cadrelor (spre exemplu, o dată la doi ani), pentru a se evita formarea 

de partizanate, și pentru a evita stigmatizarea respectivei persoane, care 

va trebui să facă verificări asupra unor activități ale colegilor și chiar 

ale conducerii autorității contractante (cu privire la procesul de achiziții 

publice unde a identificat semnale de alertă pe care le considera indicii 

ale unor posibile conflicte de interese). Cu privire la activitățile de 

semnalare a neregulilor/conflictelor de interese în urma activităților de 

control/verificare privind conflictele de interese, persoana trebuie să fie 

protejată în baza principiilor care guvernează protecția avertizării în 

interes public, acestea neputând fi sancționate, direct sau indirect (prin 

aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri 

disciplinare), în cazul avertizării în interes public nefiind aplicabile 

normele deontologice sau profesionale ale autorității contractante de 

natură sa împiedice avertizarea în interes public.  

     Metodologia de avertizare în urma verificării, când în urma acesteia 

se constată conflicte de interese consumate în care unul dintre 

participanți face parte din conducerea autorității contractante, este cea 

din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritătile 

publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări 

ale legii.  

     Verificările declarațiilor de către persoana desemnată în acest sens 

depind de capacitatea și resursele autorităților contractante. Verificările 

trebuie: să fie proporționale, să asigure echilibrul între nevoia de 
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verificare și nevoia de a păstra lucrurile simple și de a reduce povara 

administrativă asupra participanților la actul administrativ și să țină 

seama de valoarea procedurii, și de faptul că aceasta este/sau nu este 

supusă regulilor de achiziții publice.  

 

Când se face verificarea?  

       Conflictele de interese pot influența orice etapă a luării deciziilor 

în procesul de achiziții publice, așa încât verificarile se vor face în 

toate etapele procesului de achiziții publice, și după încheierea 

acestuia, oricând apare vreun indiciu/denunț/semnal de alarmă cu 

privire la respectiva procedură. Autoritățile contractante trebuie să ia în 

considerare efectuarea de verificari pentru prevenirea conflictelor de 

interese pentru detectarea situațiilor potențial generatoare de conflictele 

de interese la începutul procesului de achiziții și înainte de procedurile 

în care sunt implicate mai multe persoane cu funcție de decizie din 

cadrul autorității contractante (ca, spre exemplu, evaluarea ofertelor, 

implementarea contractului). 

 

     Tipuri de conflicte de interese 

     Din cele două definiții prezentate mai sus reiese faptul că legiuitorul 

a reglementat conflictul de interese atât în sfera administrativă, cât și în 

sfera penală. Conflictul de interese poate fi potenţial în situaţia în care 

un oficial are interese personale de natură să producă un conflict de 

interese dacă ar trebui luată o decizie publică. 

      Conflictul de interese potenţial - X este arhitectul şef al oraşului 

ABC, iar tatăl său este directorul unei mari companii de construcţii. 

     Conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul este 

pus în situaţia de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja 

un apropiat de-al său sau un partener de afaceri. 
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      Conflictul de interese actual - X este arhitectul şef al oraşului ABC, 

iar compania tatălui său a depus documentaţia pentru obţinerea unei 

autorizaţii de construcţie în respectivul oraş. 

      Al treilea tip de conflict de interese este cel consumat, în care 

oficialul public participă la luarea deciziei cu privire la care are un 

interes personal, încălcând prevederile legale. 

      Conflictul de interese consumat - X, în calitatea sa de arhitect şef al 

oraşului ABC, a semnat autorizaţia de construcţie solicitată de 

compania tatălui său. 

       Aşteptările publicului privind conduita pe care oficialul public 

trebuie să o aibă, variază în funcţie de tipul concret de conflict de 

interese existent la un anumit moment. 

       Dacă, în cazul conflictului de interese potenţial, conduita cerută 

oficialului este mai degrabă pe exercitarea în mod transparent şi 

echidistant a atribuţiilor sale, în cazul conflictului de interese actual, 

oficialul trebuie să se abţină de la luarea oricăror decizii, informându-şi 

superiorul ierarhic despre situaţia apărută. 

 

Prevenirea conflictului de interese 

     Referitor la aleșii locali, legea stipulează că „primarii și viceprimarii, 

primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligați să 

nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu 

emită o dispoziţie, în exercitarea funcției, care produce un folos 

material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I, actele 

administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise 

cu încălcarea acestor obligații fiind lovite de nulitate absolută” (art. 76 

alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările 

ulterioare); 

Codul Administrativ - ARTICOLUL 228 - Regimul general aplicabil 

conflictului de interese pentru aleșii locali 
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(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de 

cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările 

ulterioare, 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: 

a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are 

calitatea de debitor al unei obligații; 

c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de 

administrator sau de la care obține venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

e) 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; 

f) asociație sau fundație din care face parte. 

(2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat 

în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la 

începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean 

interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț 

care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. 

(3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean 

nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii 

consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept 

de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate 

cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în 

condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
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(5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în 

materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și 

se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de 

maximum 6 luni. 

Referitor la funcționarii publici, legea menționează în art. 79 

următoarele situații în care aceștia se pot afla în conflict de interese: 

✓ 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 aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu 

funcționari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; 

✓ interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I 

pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției 

publice. 

        În cazul existenţei unui conflict de interese, funcționarul public 

este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau 

participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe şeful 

ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia 

măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcției 

publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă, 

încălcarea acestor prevederi putând atrage, după caz, răspunderea 

disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

 

Sancțiuni 

Incălcarea de către funcționarii publici a „prevederilor referitoare 

conflicte de interese” constituie abatere disciplinară (art. 492 alin. (2) 

lit. m din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare) și se sancționează corespunzător prevederilor 

legale aplicabile. 
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Conform art. 25 din legea 176/2010, sancțiunile pentru situațiile în care 

au fost identificate conflicte de interese constau în: 

✓ „(1) 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 constituie abatere disciplinară și se sancţionează potrivit 

reglementării aplicabile demnităţii, funcției sau activităţii respective, în 

măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă 

fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracțiuni. 

✓ (2) Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor 

alin. (1) sau față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese 

este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate 

publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, 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 dată 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 judecătoreşti de confirmare a existenţei unui 

conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate. 

✓ (3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de conflict 

de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, 

constituie abatere disciplinară și se sancţionează potrivit reglementării 

aplicabile demnităţii, funcției sau activităţii respective. 

✓ (4) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează 

răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca 

urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu 

pot consta în mustrare sau avertisment.” 



 
 

 
 

 
WWW.POCA.RO 

36 
 

În materie de sancțiuni, legea prevede următoarele: 

✓ „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 pedepseşte potrivit Codului 

penal.” (art. 28) 

 

„Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenele 

prevăzute de prezenta lege, constituie contravenție şi se sancţionează cu 

amendă de la 50 lei la 2.000 lei.” (art. 29 alin. (1)); 

✓ „Nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina persoanelor 

responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie 

contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. 

Aceeași sancțiune se aplică și conducătorului entităţii respective, dacă 

acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezenta lege.” (art. 29 

alin. (2)); 

✓ „Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării 

funcției publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas 

definitiv, constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 50 

lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune.” (art. 29 alin. (3)). 

 

Responsabili 

Prin prisma prevederilor legislative și atribuțiilor specifice, următoarele 

instituții sunt implicate în mecanismul privind respectarea regimului 

juridic al conflictelor de interese: 

• ANI 

• Instituția/ autoritatea publică responsabilul desemnat aleși locali 

funcționari publici personal contractual 

• MLPDA SNA 2016-2020 
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    Funcția de decizie și funcția sensibilă 

       În art. 3 lit. ll) din Legea nr. 98/2016 se definesc persoanele cu 

funcţii de decizie ca fiind „conducătorul autorităţii contractante, 

membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură 

cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul 

autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor 

achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire”. 

      Așadar, în baza prevederilor citate mai sus, lista funcțiilor de decizie 

din cadrul autorităților contractante în ce privește conflictele de 

interese, include cel puțin: 

- persoanele cu funcții de conducere, cu condiția ca aceștia să fie 

implicați sau să poată influența respectivul proces de achiziții publice 

(spre ex. director executiv, directori, directori adjuncți, șefi de 

departament, manageri), membri ai comitetului executiv/consiliului 

director etc., precum și orice alt post care a fost definit și prin conferirea 

puterii de decizie titularului său, cu condiția ca aceștia să fie implicați 

sau să poată influența respectivul proces de achiziții publice (spre 

exemplu, directorul departamentului de comunicare al unei autorități 

contractante poate să nu fie o persoană cu funcție de decizie în ce 

privește achiziționarea de servicii de pază ale respectivei autorități 

publice, chiar dacă are o poziție de conducere în respectiva instituție); 

- persoana responsabilă cu achizițiile publice (unde este cazul);  

- persoanele desemnate ca membri în comisia de evaluare, sau experți 

cooptați pe lângă această comisie;  

- persoana desemnată să monitorizeze/controleze/verifice 

implementarea contractului și persoana desemnată să facă plăți;  

- membrii unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în 

numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea 

procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acestei 
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(consultanții remunerați sau neremunerați, ce pot influența demararea, 

implementarea, și/sau rezultatul unei proceduri de achiziții publice);  

- orice alte persoane din cadrul autorităţii/entității contractante ce pot 

influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea 

procedurii de atribuire, și/sau care ar putea influența mersul sau 

rezultatul unei proceduri de achiziții publice.  

      Mai mult, există în unele procese de achiziții publice, în funcție de 

specificul acestora, și alte instituții ce pot avea un rol de decizie în ce 

privește achiziția respectivă, spre exemplu, Comitetul Tehnico-

Economic pentru Societatea Informațională  (CTE) avizează caietele 

de sarcini/specificațiile tehnice în unele proiecte din sectorul 

Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC), membrii acestuia 

putând influența deciziile privitoare la achiziții. Este recomandabil ca 

atunci când sunt prevăzute de lege astfel de cooperări interinstituționale 

între autoritățile contractante și terțe instituții, în cadrul proiectelor care 

presupun astfel de avize, membrii instituțiilor ce avizează documentația 

de atribuire, și pot influența deciziile, să fie considerați, similar 

experților cooptați în procesul de evaluare a ofertelor, persoane cu 

funcții de decizie și, ca atare, să li se ceară și acestora să depună 

declarații privind conflictul de interese în procesul de achiziții publice, 

iar autoritatea contractantă să facă verificarea privitoare la conflictul de 

interese și față de aceștia, urmând aceeași procedură ca și pentru 

celelalte persoane cu funcție de decizie.  

Funcția sensibilă (în ce privește conflictele de interese în achizițiile 

publice)  

     În Strategie se face referire la necesitatea definirii funcțiilor sensibile 

(privind conflictele de interese) din cadrul autorităților contractante, ca 

parte din mecanismul de control intern al acestora. O parte dintre 

autoritățile contractante și-au definit deja „funcțiile sensibile” în baza 

art. 8 al Ordinului nr. 400/2015 al Secretariatului General al Guvernului 

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare.  
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În vederea gestionării funcțiilor sensibile, propunem parcurgerea 

următoarelor etape: 

1. Întocmirea Inventarului funcțiilor sensibile, care să cuprindă 

următoarele informații:  

 Număr curent;  

 Denumirea funcției;  

 Nume și prenume;  

 Riscuri asociate funcției;  

 Probabilitatea de apariţie a riscurilor;  

 Impactul riscului;  

 Risc inerent;  

 Nivel de sensibilitate a funcției.  

    Riscurile asociate funcției, probabilitatea de apariție a riscurilor, 

impactul și valoarea riscului inerent se determină la fel ca la elaborarea 

registrului de riscuri pe compartiment.  

     În cazul în care, pentru o funcție se identifică mai multe riscuri, 

acestea se cumulează prin adunare sau prin pondere, dacă se optează 

pentru calcularea ponderii acestora. Astfel, pentru aceeași funcție se 

menționează același număr curent, iar riscurile se descriu separat.  

În vederea stabilirii nivelului de sensibilitate a funcției se va ține cont 

atât de riscul inerent, cât și de zona de risc în care este identificată 

funcția sensibilă. Un rol important îl are aprecierea managerială, care 

determină nivelul de sensibilitate al funcției identificate.  

2. Întocmirea Listei persoanelor care ocupă funcții sensibile, conform 

Inventarului funcțiilor sensibile, care să cuprindă:  

 Număr curent;  

 Denumire funcție sensibilă;  
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 Nivel de sensibilitate a funcției.  

 

     Această listă va conține persoanele care au nivelul de sensibilitate a 

funcției mediu și ridicat, care se actualizează periodic, când este cazul.  

3. Întocmirea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate 

funcției sensibile, care va cuprinde:  

 Număr curent;  

 Denumire funcție sensibilă;  

 Nivel de sensibilitate a funcției;  

 Data stabilirii;  

 Data prevăzută pentru rotația pe 5 ani (se poate completa cu 

mențiunea ”neaplicabil”);  

 Măsuri de diminuare a riscurilor pentru funcția sensibilă;  

 Observații.  

    Ca urmarea legislației în vigoare (ex: OUG 57/2019  cu modificările 

și completările ulterioare ) rotația personalului poate fi nejustificată, ca 

urmare a măsurilor de diminuare aplicate de fiecare 

compartiment/entitate publică.  

Funcția sensibilă în ce privește conflictul de interese în achiziții publice 

ar putea fi considerată ca fiind acea funcție în care angajatul autorității 

contractante este expus timp îndelungat contactului direct cu operatori 

economici candidați în multimple proceduri de achiziții publice ale 

autorității contractante, așa încât să fie posibil să se formeze preferințe, 

prietenii, rutine de lucru etc.  

Exemple de persoane cu funcție sensibilă în ce priveste conflictele de 

interese în achiziții:  
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- persoana numită de către conducerea autorității contractante să facă 

verificările referitoare la conflicte de interese;  

- directorul de achiziții;  

- conducatorul autorității contractante. 

 

Interes personal, financiar, economic sau de altă natură  

O primă împărțire în categorii a intereselor ar putea include 

următoarele:  

A. Interese nefinanciare (spre exemplu, avansarea în carieră, 

publicarea unei cărți, reputația, menținerea unei poziții onorifice etc.)  

B.   Interese financiare/economice:  

 

Tipul intereselor ar trebui să joace, de asemenea, un rol în ceea ce 

privește felul măsurilor ce se dispun ca urmare a identificării unui 

posibil conflict de interese, astfel, pot exista:  

Interese personale directe  

     Spre exemplu, în cazul în care persoana cu funcție de decizie este în 

același timp și acționar al unui candidat/ofertant, este considerat că 

acesta are un interes personal în respectiva procedură.   

     Interese personale indirecte atunci când folosul necuvenit nu este 

în beneficiul direct al persoanei cu funcție de decizie, ci în beneficiul 

unui terț - persoane de la care a beneficiat de servicii sau foloase de 

orice natură, persoanele cu care se află/s-a aflat în raporturi de muncă 

sau rude până la gradul al II-lea inclusiv.  

Spre exemplu, fiica șefului autorității contractante a beneficiat de o 

saptămănă de vacanță plătită de directorul unui operator economic care 

participă la procedura de achiziții publice.  
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       Interese de altă natură comune cu un operator economic 

participant la procedura de achiziții publice / ofertant/ contractant / 

subcontractant / terț susținător pot fi în legatură cu viața de familie, viața 

sentimentală, profesională, politică, sau orice alt interes comun cu un 

potențial destinatar al unei plăți din fonduri publice, alocate ca urmare 

a unei proceduri de achiziții publice.  

      Spre exemplu, „o persoană cu funcție de decizie din cadrul 

autorității contractante și conducătorul unui operator economic 

participant la procedura de achiziții publice au responsabilități în cadrul 

aceluiași partid politic, iar persoana cu funcție de decizie nu își exercită 

cu imparțialitate atribuțiile ce îi revin în cadrul achiziției respective, 

punând interesul privat al colegului de partid (câștigarea licitației) 

înaintea interesului public pe care are obligația să-l urmărească”. 

      Pentru a fi întrunite elementele ce constituie conflictul de interese 

așa cum este acesta formulat la secțiunea „definiții” a prezentului 

Îndrumar, condiția ce trebuie îndeplinită de „interesul personal” al 

persoanei cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante (de 

oricare fel ar fi acest interes: ne-financiar, economic sau de altă natură) 

este ca acesta să fie în măsură să afecteze independenţa şi 

imparţialitatea respectivei persoane.  

       Autoritățile contractante trebuie să facă distincția între gradul 

și importanța acestor interese. Astfel, interesele minore nu sunt în 

măsură să genereze conflicte de interese. Spre exemplu, plăcerea 

ocazională a primarului unui oraș în mersul cu bicicleta și susținerea 

de către acesta a unei investiții în închirierea de biciclete de către 

municipalitate pentru cetățeni nu este de natură a fi catalogată drept 

conflict de interese; de asemenea, prietenia a două persoane doar într-

o rețea de socializare de tipul Facebook, LinkedIn, sau Twitter nu este 

suficientă în a determina că cele două persoane sunt într-o relație 

veritabilă de prietenie și au interese comune în măsură să genereze un 

conflict de interese.  
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       Situația/interesul de natură a crea conflicte de interese trebuie să fie 

majoră/major și relevantă/relevant, și prin aceasta/acesta să se obțină un 

folos necuvenit, prin nesocotirea interesului public, cu încălcarea 

imparțialității persoanei cu funcție de decizie - ca, spre exemplu, 

interesul privat al conducătorului societății comerciale pentru utilități 

publice - furnizare de apă, a municipalității X să direcționeze un proiect 

de lucrări de construcții către firma soției, în urma căruia venitul 

familiei ar crește substanțial.  

  

     Relații de muncă și de colaborare, relații comerciale  

      Art. 61 din Legea nr. 98/2016 sancționează situația în care 

ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat 

contractul de achiziţie publică angajează sau încheie orice alte înţelegeri 

privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziţie 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 

angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 

autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 

contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 

12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori 

rezilierii de drept a contractului respectiv”.  

       Migrația funcționarilor publici (în sensul prezentului Îndrumar – a 

persoanelor cu atribuții în ce privește un proces de achiziție publică) din 

sectorul public în sectorul privat (fenomen cunoscut sub denumirea de 

Pantouflage - așa numitele situații de „ușă turnantă”) poate fi, așa cum 

se detaliază mai sus, o situație posibil generatoare de conflicte de 

interese în anumite circumstanțe (atunci când se poate presupune că 

interesul privat al persoanelor cu funcție de decizie - un nou loc de 

muncă, un venit suplimentar - primează, în detrimentul interesului 
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public, prin decizia lipsită de imparțialitate a acestora, în procesul de 

achiziții publice). Migrația acestora în sectorul privat este în aceste 

condiții considerată ca fiind de natură să genereze conflicte de interese. 

Această noțiune este notată și în Strategia Națională Anticorupție ca 

indicator al conflictelor de interese și corupției, acordându-i-se o atenție 

specială. Astfel, se consideră că, în aceste situații de migrație din 

sectorul public în sectorul privat, deciziile persoanelor cu funcții de 

decizie din cadrul autorităților contractante în procesul de achiziții 

publice pot fi influențate de speranța de a obține un nou loc de muncă 

(sau o relație de colaborare remunerată) într-o întreprindere privată, 

într-un mod care poate denatura concurența.  

Exemplu: O persoană cu funcție de decizie din cadrul autorității 

contractante eliberează informații privilegiate pentru un ofertant, în 

cadrul unei achiziții publice, ofertant ce va deveni ulterior viitorul său 

angajator sau colaborator în sectorului privat, într-un mod care 

denaturează concurența. 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

       Activitatea de evaluare a conflictelor de interese pentru persoanele 

care conform legii au obligația declarării averii și intereselor, se 

desfăşoară în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), din oficiu 

sau la cererea oricărei persoane fizice sau juridice, efectuându-se atât 

pe durata exercitării funcțiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul 

a 3 ani după încetarea acestora. Potrivit legii, persoanele împuternicite 

la nivelul ANI sunt responsabile cu constatarea și sancționarea 

contravențiilor prevăzute de Legea nr. 176/2010. 

     INSTITUȚIA/ AUTORITATEA PUBLICĂ 

      Legislația în materie prevede faptul că obligația declarării averii și 

a intereselor le revine atât aleșilor locali, cât și funcționarilor publici, 

respectiv personalului contractual din cadrul instituțiilor și autorităților 
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publice de la nivelul administrației publice locale, în termenele și 

condițiile impuse de lege. 

      În acest context, potrivit art. 5 alineatul 1 din Legea nr. 176/2010, 

în cadrul acestor entități publice se desemnează persoane responsabile 

care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de 

avere și declarațiile de interese. Astfel, sunt responsabili de buna 

funcționare a sistemului declarațiilor de avere și de interese - 

responsabilul împreună cu conducătorul instituției. 

      Potrivit Codului administrativ, în situația intervenirii unei 

incompatibilități sau a unui conflict de interese, funcționarii publici au 

obligația de a acționa conform prevederilor legale pentru încetarea 

incompatibilității sau a conflictului de interese, în termen legal. De 

asemenea, potrivit art. 415 alin. (4) din același act normativ: 

„funcționarii publici aleşi în organele de conducere ale organizațiilor 

sindicale, în funcții nesalarizate, pot deține simultan funcția publică și 

funcția în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, cu 

obligația respectării regimului incompatibilităților și al conflictelor de 

interese care le este aplicabil”. 

     

 Set de recomandări în vederea respectării și aplicării unitare a 

prevederilor legale 

 Adoptarea unei proceduri interne privind prevenirea și gestionarea 

conflictelor de interese. 

 În vederea prevenirii conflictului de interese în procedurile de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică (prin intermediul sistemului 

electronic de achiziţii publice), instituția va desemna, prin act 

administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea 

şi actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de 

atribuire derulate de către autoritatea respectiva conform prevederilor 

art. 6 din Legea nr. 184/2016. În cazul în care un avertisment de 

integritate este emis de către A.N.I în SICAP, persoana desemnată este 
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obligată să transmită de îndată persoanei vizate de potenţialul conflict 

de interese, precum şi conducătorului autorităţii contractante/entităţii. 

 Desemnarea unei persoane responsabile la nivelul instituției cu 

prevenirea și monitorizarea situațiilor privind conflictele de interese, 

având următoarele atribuții: 

Instituirea unui registru și consemnarea următoarelor: 

- declarații de abținere; 

- situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată 

în situaţia de potenţial conflict de interese; 

- sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa 

unui conflict de interese; 

- deciziile ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese; 

- măsurile administrative luate de instituţie cu privire la persoanele în 

cazul cărora raportul de evaluare emis de Agenţia Naţională de 

Integritate referitor la constatarea conflictului de interese a rămas 

definitiv; 

- măsuri administrative adoptate de instituţie pentru înlăturarea cauzelor 

sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind 

declararea averilor şi a intereselor; 

 

Set de recomandări în vederea respectării și aplicării unitare a 

prevederilor legale 

- sesizările parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de 

conflicte de interese; 

- rechizitorii/condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflicte de 

interese; 
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- avertismente de integritate emise. - Susținerea unor acțiuni de 

formare/informare a angajaților cu privire la regimul juridic al 

conflictului de interese. 

 Monitorizarea implementării unor măsuri de identificare timpurie a 

incidentelor de integritate (avere nejustificată, conflict de interese), în 

vederea sesizării ANI (ex. Audit intern). 

  Evaluarea gradului de cunoaştere de către angajaţi a normelor 

privind conflictul de interese, prin elaborarea și aplicarea unor 

chestionare de evaluare. 

 Colectarea informațiilor relevante pentru indicatorul nr. 4 „Conflicte 

de interese” din Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de 

prevenire a corupției prin transmiterea indicatorilor aferenți măsurii 

preventive – Anexa 3 la SNA 2016-2020 și transmiterea acestora 

responsabilului SNA desemnat la nivelul instituției. 

  

 

 

 

 

 

3. INSTRUCTIUNI PRIVIND INTERDICTIILE POST-

ANGAJARE(PANTOUFLAGE) 

      

     Pantouflage (interdicția post angajare) 

     Interdicția post angajare, cunoscută și sub denumirea de 

„pantouflage”, se regăsește în legislația românească în cuprinsul 

prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
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obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și 

ale art. 94 alin. (3) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, cu 

modificările și completările ulterioare. 

      Deși nu există un mecanism standard de monitorizare a situațiilor 

de pantouflage pentru instituțiile și autoritățile publice, respectiv al 

fenomenului migării funcționarilor publici din sectorul public în cel 

privat, prin implementarea unui astfel de sistem ar trebui să se asigure 

că: 

➢ anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în 

mod abuziv; 

➢ exercitarea autorității de către un funcționar public nu este 

influențată de câștigul personal (inclusiv prin speranța sau așteptarea 

unei angajări viitoare). 

 

Recomandări 

Set de recomandări în vederea respectării și aplicării unitare a 

prevederilor legale 

 Adoptarea unei proceduri interne privind prevenirea și gestionarea 

situațiilor de incompatibilitate, care să cuprindă și a dispoziții privind 

interdicția post-angajare (pantouflage), inclusiv din perspectiva art. 13 

alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 66/2011. 

 Informarea angajaților/ aleșilor locali cu privire la prevederile legale 

privind regimul incompatibilităților, precum și canalele de comunicare 

internă reglementate în cazul în care se dorește sesizarea unei situații de 

incompatibilitate (detaliate în procedura internă specifică). 
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 Desemnarea unei persoane responsabile la nivelul instituției cu 

prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate, cu atribuții 

specifice.  

 Instituirea unui registru și consemnarea următoarelor: 

 - sesizările ANI formulate de către instituţie; - cazuri în care ANI a 

emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului 

juridic al incompatibilităților; 

 - măsurile administrative luate de instituție cu privire la persoanele 

găsite incompatibile de către ANI pentru care starea de 

incompatibilitate a rămas definitivă – prin decizia instanței sau prin 

necontestarea raportului de evaluare; 

 - sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa 

unei incompatibilități;  

- măsuri de identificare timpurie implementate la nivelul instituției cu 

privire la incompatibilități, în vederea sesizării ANI (ex. audit intern, 

registrul funcțiilor sensibile, solicitări de puncte de vedere adresate ANI 

etc.); 

 - măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau 

circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind 

incompatibilităţile. 

 Monitorizarea măsurilor de identificare timpurie implementate la 

nivelul instituției cu privire la incompatibilități și pantouflage, în 

situația în care acestea au fost detaliate în procedura internă specifică. 

  Evaluarea gradului de cunoaştere de către angajaţii instituției a 

normelor privind regimul incompatibilităților, prin elaborarea și 

aplicarea unor chestionare de evaluare.  Elaborarea unei declarații pe 

propria răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale 

referitoare la pantouflage, pe care angajații să o semneze în momentul 

eliberării funcției deținute.  
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 Numirea unei persoane/comisii responsabilă cu evidența funcțiilor 

deținute de angajații instituției în afara instituției (mediul public sau 

privat) în scopul prevenirii deținerii simultane a unor funcții de natură 

a atrage o stare de incompatibilitate. 

 Verificarea pe site-ul ANI a secțiunii intitulată „Interdicția de 3 ani” 

la momentul organizării unui concurs, în scopul evitării eventualei 

incidențe a unei interdicții de 3 ani în ipoteza angajării de personal în 

instituție. 

 ** În acest scop, se recomandă completarea procedurii de organizare a 

concursurilor de ocupare a funcțiilor publice/contractuale de conducere 

cu posibilitatea depunerii unei declarații pe propria răspundere la 

momentul angajării cu următorul conținut: „nu mă aflu în perioada de 

interdicție de 3 ani de a ocupa o funcție publică urmare rămânerii 

definitive a unei stări de incompatibilitate sau conflict de interese.”  

 Colectarea informațiilor relevante pentru indicatorul 

„Incompatibilităţi”, respectiv „pantouflage”, din Inventarul măsurilor 

de transparență instituțională și de prevenire a corupției prin 

transmiterea indicatorilor aferenți măsurii preventive – Anexa 3 la SNA 

2016-2020 și transmiterea acestora responsabilului SNA desemnat la 

nivelul instituției. 

 

4. GHID DE INTEGRITATE IN EXECUTIA CONTRACTELOR 

DE ACHITIZII PUBLICE 

Standardele internaționale cu privire la Conflictul de interese 

Principalele standarde internaționale care definesc conflictul de interese 

sunt: 

 Recomandarea Consiliului Organizației pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare ("OECD") în ce privește managementul 

conflictelor de interese - "Linii directoare pentru gestionarea 

conflictelor de interese în serviciul public"; 
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 Rezoluția (97)24 a Consiliului Europei privind "douăzeci de principii 

directoare pentru lupta împotriva corupției", (în special principiile 

directoare 1, 3, 9, 10, 13, 14 și 17); 

 Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei privind "codurile de conduită pentru funcționarii 

publici", (articolele 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21 și 26 din Codul de 

model de Conduită pentru funcționarii publici); 

 Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției (articolele 5, 7, 8, 9, 

10, 12 al. 2. lit.e, și 38). OCDE a formulat următoarea definiție: "Un 

conflict de interese implică un conflict între datoria publică și interesul 

privat al unui funcționar public, în care interesul privat al funcționarului 

public ar putea influența în mod necorespunzător îndeplinirea 

îndatoririlor și responsabilităților oficiale ale acestuia" 

          În general, conflictul de interese este definit ca fiind orice situație 

în care un individ se află în poziția de a exploata capacitatea sa 

profesională sau de serviciu, într-un fel sau altul, pentru beneficiul 

propriu. 

      Declarația privind conflictul de interese în achiziții publice se va da 

pentru fiecare achiziție în parte, de către toți cei implicați în respectivul 

proces de achiziție - persoane cu funcție de decizie, deoarece aceștia 

sunt cei care ar putea să influențeze derularea procesului de achiziții 

publice (spre exemplu, directorul de comunicare, deși este persoană cu 

funcție de conducere, ar putea să nu fie și persoană cu funcție de decizie 

într-un anume proces de achiziții publice prin care se achiziționează 

servicii de pază, așadar acesta nu va completa o declarație de interese, 

și nu va fi considerat persoană cu funcție de decizie în sensul 

prezentului Îndrumar pentru respectivul proces de achiziții publice, 

dacă însă directorul de comunicare este implicat în achiziționarea 

serviciilor de consultanță în vederea realizării unei campanii mass-

media, acesta va fi considerat persoană cu funcție de decizie pentru 

acest proces de achiziții publice). 
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       Declarația privind conflictul de interese în achiziții publice se va 

completa de către persoanele cu funcție de decizie, și cele cu funcție 

sensibilă, atunci când fiecăreia dintre acestea îi este alocată o atribuție 

în legătură cu respectiva achiziție.            

       Dacă persoana însărcinată să verifice conflictele de interese într-o 

anume achiziție publică identifică și alte persoane cu funcție de 

decizie/care ar putea influența deciziile în respectiva achiziție (chiar 

dacă nu fac parte din autoritatea contractantă ci sunt instituții cooptate 

pentru expertiza pe care o au – spre exemplu, membrii ai CTE – care 

avizează caietele de sarcini/specificațiile tehnice în unele proiecte din 

sectorul TIC), aceasta le trimite spre semnare declarația privind 

conflictul de interese în achiziții publice și acestora. Dacă este cazul, și 

apare informație nouă, declarația privind conflictul de interese în 

achiziții publice se va actualiza în fiecare etapa a procesului de achiziții 

publice, respectiv: 

- înainte de atribuirea contractului, 

- în timpul implementării acestuia, dacă este cazul (dacă actualizarea 

este cerută de o modificare contractuală, sau de apariția unui 

subcontractant nou), 

- la încheierea implementării contractului. 

      Declararea unui conflict real sau potențial de interese este esenţială 

pentru evitarea percepției că personalul autorității contractante sau 

consultanții acesteia, urmăresc un interes personal. 

      În ce privește declarația privind conflictul de interese în achiziții 

publice, aceasta ar trebui să cuprindă, pe lângă definiția conflictului de 

interese așa cum este aceasta prevăzută în Legea nr. 98/2016, 

următoarele: 

(a) identificarea procesului de achiziție publică în cauză; 
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(b) numele complet al semnatarului, data nașterii, funcția deținută în 

cadrul organizației și atribuțiile sale în cadrul procedurii de achiziții 

publice; 

(c) data semnării; 

(d) declarația neechivocă a semnatarului prin care acesta atestă dacă, 

după cunoștințele sale, se află într-o situație de conflict de interese 

aparent/potențial/real legat de achiziția respectivă; 

(e) declarația neechivocă a semnatarului prin care acesta atestă dacă, 

după cunoștințele sale, există circumstanțe care ar putea să îl pună pe 

acesta într-o situație de conflict de interese aparent/potențial/real în 

viitorul apropiat; 

(f) declarația neechivocă a semnatarului prin care acesta atestă că se 

angajează să declare imediat orice conflict de interese potențial în cazul 

survenirii unor circumstanțe noi. 

      În continuare, declarația ar trebui să includă o trimitere la 

sancțiunile administrative, disciplinare, și penale aplicabile în cazul 

unei declarații false, precum și o notă explicativă care să ofere 

semnatarilor orientări cu privire la politica autorității contractante, 

inclusiv scopul declarației și cerințele juridice ale reglementărilor, 

inclusiv clarificări cu privire la anumite aspecte care decurg din 

definiție (definirea interesului prin aspecte legate de familie, viața 

sentimentală, politică etc.) 

       Rolul de remediere a situației create în procesul de achiziții publice 

acolo unde există indicii de conflict de interese pe care îl are autoritatea 

contractantă 

 

Remedii generale 

       Remediile sunt măsurile care ar trebui luate în cazul în care este 

identificat un risc de conflict de interese sau un conflict de interese 
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declarat ori identificat înainte sau în timpul unei anumite proceduri de 

achiziții publice. Acestea trebuie să fie corespunzătoare pentru a realiza 

protejarea procedurii de achiziții publice respective, și apărarea 

interesului public. Un prim remediu general pentru situațiile în care a 

fost identificat un conflict de interese potențial este, așa cum se prevede 

în art. 62 al. 3 din Legea nr. 98/2016, „eliminarea circumstanţelor care 

au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este 

afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil”. Ca ultim remediu 

general, ce se poate dispune numai dacă nu există nici un alt remediu 

posibil, autoritățile contractante au la îndemână anularea procedurii de 

achiziții. 

 

 Remedii punctuale 

       Pot fi avute în vedere următoarele măsuri/remedii, în funcție de 

existența sau nu a unei declarații privind conflictul de interese și de 

natura conflictului de interese: 

- discutarea indiciilor cu persoana în cauză pentru a clarifica situația; 

- excluderea persoanei în cauză din cadrul procedurii de achiziții 

publice, indiferent dacă aceasta este un membru al personalului sau 

expert/ consultant extern; 

- modificarea repartizării sarcinilor și responsabilităților între membrii 

personalului. 

       Excluderea angajaților/consultanților cu funcții de decizie aflați în 

conflict de interese potențial din cadrul procedurii ar trebui să fie avută 

în vedere nu numai în cazul unui conflict de interese real, dar și în orice 

situație care oferă motive întemeiate de îndoială cu privire la 

imparțialitatea angajatului/expertului respectiv (conflicte de interese 

aparente). 
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        În cazul unui conflict de interese aparent, care în urma verificării 

interne se constată că nu este un conflict de interese real, remediul este 

comunicarea publică a acestui fapt, așa încât să nu treneze suspiciuni 

nefondate asupra integrității autorității contractante și a persoanelor 

implicate și a transparenței luării deciziilor în procesul sau procedura 

respectivă de achiziții publice. Este recomandabil să se procedeze la fel 

și în situațiile conflictelor de interese prevenite și/sau remediate prin 

remediile amintite în această secțiune. 

       Așa cum se arată în Ghidul practic elaborat de Comisia Europeană: 

“În cazuri cu adevărat excepționale, excluderea unei persoane implicate 

în achiziția publică sau a unui expert s-ar putea să nu fie posibilă din 

cauza lipsei resurselor sau a faptului că experții respectivi sunt 

specializați în anumite domenii. În acest caz, autoritatea contractantă ar 

trebui să se asigure că decizia sa este pe deplin transparentă, ar trebui 

să stabilească limite precise cu privire la implicarea 

angajatului/expertului în cadrul procedurii și să se asigure că decizia 

finală se bazează pe dovezi transparente și echitabile. Ar trebui, de 

asemenea, să se solicite personalului să înștiințeze autoritățile 

competente în cazul în care apare un conflict de interese. Toate acțiunile 

întreprinse ca răspuns la apariția unei situații de conflict de interese într-

o anumită procedură de achiziții publice ar trebui susținute cu probe”. 

 

 

Alte remedii specifice 

       Atunci când autoritatea contractantă identifică un semnal de alarmă 

într-o anumită procedură de achiziții publice, aceasta, ca parte din 

remediile specifice în legatură cu acea procedură, ar putea ține cont de 

următoarele recomandări menite să ajute la remedierea unei potențiale 

situații de conflict de interese în respectiva procedură: 

 Pentru a evita publicarea de anomalii în documentația de atribuire, în 

special acolo unde deja a fost identificat un semnal de alarmă, se 
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recomandă revizuirea tuturor documentelor procedurii pentru 

identificarea altor noi indicii; 

 Se recomandă ca autoritatea contractantă să se asigurare că: 

- sunt incluse în contract drepturi de auditare și remedii contractuale, 

după caz; 

- membrii comisiei de evaluare a ofertelor sunt selectați în conformitate 

cu manualul de punere în aplicare a proiectului; 

- persoana din cadrul autorității contractante responsabilă cu achiziția, 

precum și celelalte persoane cu funcție de decizie privind achiziția, din 

compartimentul intern ce a inițiat achiziția în cadrul autorității 

contractante, își manifestă disponibilitatea de a răspunde oricăror 

întrebări procedurale ale comisiei de evaluare (lucru recomandabil a fi 

inclus în fișa postului acesteia); 

- membrii comisiei de evaluare dețin expertiza tehnică necesară pentru 

a evalua ofertele; 

- membrii comisiei au semnat o declarație în care atestă faptul că nu fac 

obiectul nici unui conflict de interese în executarea îndatoririlor lor, de 

exemplu, nu există nici o afiliere curentă sau trecută între ei și oricare 

dintre ofertanți; 

 Se va evalua orice solicitare de modificare (atât a documentației de 

atribuire cât și a contractului, ulterior atribuirii acestuia) și verificarea 

legitimității acesteia, precum și solicitarea de documente justificative, 

după caz, înainte de se a accepta modificarea respectivă; 

 Cu ocazia activităților de verificare efectuate de membrii comisiei de 

recepție din cadrul autorității contractante însărcinați să întreprindă 

astfel de verificări în respectiva achiziție, în etapa ulterioară atribuirii 

contractului de achiziție publică, respectiv în perioada încheierii 

implementării acestuia, verifică dacă bunurile, lucrările și serviciile 

prevăzute în contract există efectiv. Verificările pot confirma faptul că 

activitatea se derulează în conformitate cu certificatele de execuție 
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eliberate, că documentele justificative sunt adecvate, că atestările emise 

de catre responsabilii cu acestea privind primirea la timp a bunurilor și 

serviciilor sunt corecte; 

 Se recomandă să se solicite audituri anuale tehnice, financiare și de 

achiziții independente pentru achizițiile cu un grad ridicat de risc și să 

se organizeze cursuri de formare pentru persoanele cu funcție de decizie 

în procesele de achiziții publice din cadrul autoritățiilor contractante 

însărcinate ca responsabili de proiect cu privire la gestionarea 

contractelor; 

 Se recomandă, de asemenea, să se facă inspecții la fața locului, 

realizate de experți tehnici, în cadrul activităților de verificare 

întreprinse de autoritatea contractantă; 

       În cadrul unei analize a procedurii de achiziții și de execuție 

bugetară în ce privește respectiva achiziție, este recomandabil să se 

verifice în special modul în care au fost monitorizate listele de plată 

pentru contractul de achiziție așa încât să nu existe plăți efectuate de 

mai multe ori, iar certificatele de primire a bunurilor și serviciilor să fie 

corecte. 

       Rolul autorității contractante în ce privește sancționarea 

persoanelor și operatorilor economici aflați în conflict de interese în 

cadrul procesului de achiziții publice 

       În vederea exercitării în mod transparent și eficient a funcției 

publice, astfel încât să nu existe îndoieli cu privire la respectarea și 

protejarea interesului public, legiuitorul a avut în vedere și un rol activ 

al autorităților contractante în identificarea, prevenirea și remedierea, 

precum și în sancționarea administrativă conflictului de interese pentru 

protejarea interesului public. 

       Astfel, în fiecare etapă a procesului de achiziții publice, este 

necesar ca orice fel de situație care ar da naștere unor conflicte de 

interese să fie prevenită, remediată, combătută și/sau sancționată, dacă 

este cazul, potrivit legislației în vigoare. 
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       Prin sancționarea faptei de conflict de interese, legiuitorul a urmărit 

să ocrotească relaţiile sociale referitoare la buna desfăşurare a activităţii 

personalului din cadrul autorităților contractante, activitate care 

presupune o comportare corectă a celui ce exercită o activitate în cadrul 

unei autorităţi publice, instituţii publice etc. Rolul sancționării 

administrative a personalului propriu și a operatorilor economici aflați 

în conflict de interese în cadrul procesului de achiziții publice îi revine 

autorității contractante, acolo unde este cazul, potrivit legii. 

 

 

Mecanismul intern de verificare a declarațiilor privind conflictele de 

interese 

         Declarația privind conflictul de interese trebuie verificată în 

comparație cu alte surse de informație. Este obligatoriu ca aceasta să fie 

verificată (așa cum se detaliază în metodologia prezentată în acest 

capitol). Simpla existență a acestei declarații poate să creeze autorității 

contractante și persoanei care o semnează o falsă senzație de confort și 

ușurare. Este important ca angajații să știe că declarațiile privind 

conflictul de interese sunt verificate, abia acest lucru ar putea avea efect 

descurajant în săvârșirea de conflicte de interese și alte nereguli 

Cine face verificarea? 

        Verificarea se face de către persoana desemnată de conducerea 

autorității contractante să facă astfel de verificări. Această persoană 

poate fi, spre exemplu, responsabilul cu achizițiile sau avertizorul de 

integritate, sau o altă persoană. Această persoană va fi, la rândul ei, 

persoană cu funcție sensibilă în cadrul autorității contractante în ce 

privește conflictele de interese. 

        Este recomandabil ca persoanele însărcinate cu verificările privind 

conflictele de interese să fie incluse periodic într-un program de rotire 

a cadrelor (spre exemplu, o dată la doi ani), pentru a se evita formarea 
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de partizanate, și pentru a evita stigmatizarea respectivei persoane, care 

va trebui să facă verificări asupra unor activități ale colegilor și chiar 

ale conducerii autorității contractante (cu privire la procesul de achiziții 

publice unde a identificat semnale de alertă pe care le considera indicii 

ale unor posibile conflicte de interese). Cu privire la activitățile de 

semnalare a neregulilor/conflictelor de interese în urma activităților de 

control/verificare privind conflictele de interese, persoana trebuie să fie 

protejată în baza principiilor care guvernează protecția avertizării în 

interes public, acestea neputând fi sancționate, direct sau indirect (prin 

aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri 

disciplinare), în cazul avertizării în interes public nefiind aplicabile 

normele deontologice sau profesionale ale autorității contractante de 

natură sa împiedice avertizarea în interes public. 

     Metodologia de avertizare în urma verificării, când în urma acesteia 

se constată conflicte de interese consumate în care unul dintre 

participanți face parte din conducerea autorității contractante, este cea 

din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritătile 

publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări 

ale legii. 

       Verificările declarațiilor de către persoana desemnată în acest sens 

depind de capacitatea și resursele autorităților contractante. Verificările 

trebuie: să fie proporționale, să asigure echilibrul între nevoia de 

verificare și nevoia de a păstra lucrurile simple și de a reduce povara 

administrativă asupra participanților la actul administrativ și să țină 

seama de valoarea procedurii, și de faptul că aceasta este/sau nu este 

supusă regulilor de achiziții publice. 

Când se face verificarea? 

         Conflictele de interese pot influența orice etapă a luării deciziilor 

în procesul de achiziții publice, așa încât verificarile se vor face în toate 

etapele procesului de achiziții publice, și după încheierea acestuia, 

oricând apare vreun indiciu/denunț/semnal de alarmă cu privire la 

respectiva procedură. Autoritățile contractante trebuie să ia în 
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considerare efectuarea de verificari pentru prevenirea conflictelor de 

interese pentru detectarea situațiilor potențial generatoare de conflictele 

de interese la începutul procesului de achiziții și înainte de procedurile 

în care sunt implicate mai multe persoane cu funcție de decizie din 

cadrul autorității contractante (ca, spre exemplu, evaluarea ofertelor, 

implementarea contractului). 

 

Se vor verifica informațiile din următoarele documente: 

- Declarațiile privind conflictele de interese pe care le semnează toate 

persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante 

- Declarațiile privind conflictul de interese pe care le depun operatorii 

economici în cadrul ofertei; 

- Declarație privind datele de identificare ale persoanelor ce dețin 

funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ale persoanelor cu 

putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare; 

- Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) pe care îl 

completează operatorii economici participanți în procedura de atribuire; 

- Avertismentul de Integritate primit de la ANI în SEAP; 

- Listele de Verificare ale conflictelor de interese în procesul de achiziții 

publice (un model se regăsește în Anexa 2); 

Autoritatea contractantă va efectua verificări proprii privind conflictele 

de interese, conform art. 62 din Legea nr. 98/2016. Aceasta poate 

întreprinde următoarele acțiuni, fără a se încălca legislația națională cu 

privire la protecția datelor: 

- în baza unor protocoale de colaborare cu alte instituţii ale statului, 

pentru a avea acces la mai multe informații (spre exemplu cu Oficiul 

Național al Registrului Comerțului (ONRC), cu Ministerul Finanțelor 

Publice); 
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- folosind sursele de date publice deschise (open data), inclusiv 

verificări de rutină pe internet care ar putea să ofere indicii despre, 

existența unui conflict de interesse, pe care apoi să le coroboreze cu date 

din alte surse. 

Autoritatea contractantă poate programa verificări efectuate de către 

personalul desemnat să facă verificări din cadrul acesteia, sau controale 

specifice, derulate în urma obținerii unor informații externe, ori în urma 

unui raport oficial, sau ca urmare a efectuării altor controale inopinate, 

sau planificate, incluse în programul anual de control pe baza analizei 

riscurilor, și/sau aleatorii. 

 Care este atitudinea potrivită: 

     Se recomandă ca persoana desemnată să facă verificări din cadrul 

autorității contractante, și membrii conducerii autorității contractante 

cărora li s-a raportat o situație de conflict de interese potențial să aibă o 

abordare moderată și să discute în mod deschis cu persoana în cauză. 

Scopul discuției este de a afla dacă există un risc de conflict de interese 

care ar putea periclita procedura și/sau situația persoanei cu funcție de 

decizie. În acest caz, conducerea autorității contractante trebuie să 

decidă care ar fi măsurile cele mai potrivite pentru a proteja atât 

interesele organizației, cât și pe cele ale personalului. În cazul în care s-

au strâns dovezi suficiente cu privire la conduit necorespunzătoare 

deliberată a persoanei cu funcție de decizie, acesta ar putea semnala 

cazul direct autorităților competente și ar putea lua măsuri adecvate 

pentru a proteja procedura de achiziții publice. 

Cum se utilizează informațiile primite de la denunțători sau obținute din 

mass-media: 

         Deși informațiile primite de la denunțători sau obținute din mass-

media nu constituie dovezi în sine, denunțătorii și mass-media pot 

adesea furniza informații utile cu privire la situațiile care ar putea afecta 

procesul de luare a deciziilor de către autoritățile contractante. Odată 

intrată în posesia unor astfel de informații, autoritatea contractantă 
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trebuie să utilizeze imediat mijloacele pe care le are la dispoziție pentru 

a verifica dacă informațiile pot fi confirmate și dacă ar putea avea un 

impact asupra procesului de achiziții. 

În funcție de gravitatea situației, autoritățile respective ar putea să 

informeze imediat organele de urmărire penală sau alte autorități 

competente. 

 Care sunt obligațiile legale ale autorității contractante în cazul în care 

este identificat/sau nu un conflict de interese: 

Ipoteza 1: Dacă în urma întreprinderii de către autoritatea contractantă 

a demersurilor necesare pentru a stabili dacă situația potențial 

generatoare de conflict de interese respectivă reprezintă un conflict de 

interese veritabil informațiile obținute nu probează existența unui 

conflict de interese, autoritatea contractantă continuă procedura de 

atribuire. 

Ipoteza 2: În cazul în care rezultatele demersurilor efectuate de către 

autoritatea contractantă pentru a detecta existența unei situații potențial 

generatoare de conflict de interese confirmă existența acesteia, 

autoritatea contractantă: 

a) adoptă măsurile de remediere necesare pentru a proteja procedura de 

achiziții publice, și interesul public subsecvent, respectiv elimină 

circumstanțele care au generat respectiva situație potențial generatoare 

de conflict de interese (acestea pot consta în înlocuirea persoanei aflate 

în conflict de interese, revocarea deciziei de numire a persoanei aflate 

în conflict de interese, dacă acest remediu este posibil, sau eliminarea 

de la procedura de atribuire a ofertantului/candidatului aflat în conflict 

de interese dacă nici un alt remediu nu mai este posibil, sau, 

b) dacă conflictul de interese a fost descoperit după semnarea 

contractului de achiziție publică și niciun alt remediu nu mai este 

posibil, autoritatea contractantă va dispune rezilierea61 acestuia, și 

reluarea procedurii de achiziții publice în cauză, dacă este posibil. În 

cazul în care autoritatea contractantă a făcut plăți în respectivul 
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contract, încheiat cu încălcarea prevederilor privind conflictul de 

interese, aceasta va proceda la recuperarea sumelor alocate, care 

reprezintă prejudiciu în speță. Totodată, aceasta informează imediat 

autoritățile competente; 

- coreleaza constatările din cazurile de conflicte de interese dovedite 

(asupra cărora s-a pronunțat definitiv și irevocabil o instanță de 

judecată) cu alte date confirmate și le utilizeaza pentru a efectua analiza 

riscurilor; 

- notează existența respectivului conflict de interese în documentul 

intern pentru păstrarea evidenței conflictelor de interese; 

- comunică public ce s-a întâmplat, pentru a se asigura că deciziile luate 

sunt transparente, precum și pentru a descuraja eventualele situații 

similare. 

          În cazul în care la nivelul autorității contractante există suspiciuni 

conform cărora conflictul de interese ar putea fi de de natură penală, 

autoritatea trebuie, conform legii, în plus față de măsurile menționate 

mai sus, să notifice organele de urmărire penală pentru a începe 

urmărirea penală. 

          Este recomandabil, pentru respectarea obligației de transparență 

a autorităților publice, ca raportul anual al autorității contractante să 

includă și o secțiune dedicată conflictelor de interese în care să se noteze 

câte conflicte de interese au fost prevenite, remediate și câte au fost 

sancționate administrativ, cu respectarea regulilor privitoare la 

publicitatea informației de interes public stabilite în art. 12 din Legea 

nr. 544/2001, unde se reglementează excepțiile de la regula publicității 

informațiilor de interes public. 

Mecanismul intern de verificare ex-post 

          Având în vedere că situațiile de conflict de interese pot surveni 

oricând în procesul de achiziții publice, și eforturile de identificare ale 

acestora de către autoritățile contractante trebuie să fie făcute în toate 
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aceste etape, inclusiv după finalizarea implementării contractului, dacă 

atunci sunt înregistrate semnale de alarmă, denunțuri, investigații 

jurnalistice apărute în mass-media. Verificarea ex-post pe care o face 

autoritatea contractantă ar trebui să se concentreze asupra declarației 

privind conflictului de interese (actualizată de către semnatari inclusiv 

în ultima etapă a procesului de achiziție publică), care ar trebui să fie 

examinată în lumina altor informații decât cele avute în momentul 

verificării inițiale: 

- informațiile externe (adică informațiile cu privire la existența unui 

conflict de interese potențial, puse la dispoziție de persoane din afară, 

care nu au nici o legătură cu situația care a generat conflictul de 

interese); 

- controalele efectuate cu privire la anumite situații care prezintă un risc 

ridicat de conflict de interese, realizate pe baza unor analize de risc 

interne sau a semnalelor de alertă; 

           În afară de verificarea ex-post pe care o face autoritatea 

contractantă, mai pot exista controale ex-post externe pentru situațiile 

de conflict de interese. Acestea pot consta în: 

 controalele efectuate de către autoritatea de management/agenția de 

plată, în ceea ce privește procedurile de achiziții publice ce au loc în 

proiecte finanțate din fonduri europene; 

 auditul efectuat de către Curtea de Conturi a României (respectiv 

Autoritatea de Audit în cazul fondurilor europene); 

 controale specifice, derulate ca urmare a unor informații externe 

referitoare la un conflict de interese potențial sau declanșate de 

semnalele de alarmă; 

 controale specifice, derulate ca urmare a unor informații specifice sau 

a unor elemente descoperite în cursul altor controale 

inopinate/indirecte; 
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 controale declanșate prin clauzele de protecție incluse în contracte, 

din partea autorităților responsabile - de exemplu, controale de la 

instituțiile privind protecția muncii în cazul unor prețuri anormal de 

mici ofertate pe acest palier, așa cum prevede Strategia; 

 controale planificate, incluse în programul anual de control pe baza 

analizei riscurilor; 

 controale aleatorii. 

Obligațiile legale ale autorității contractante privind sancționare a 

conflictelor de interese 

         Autoritatea contractantă dispune sancțiuni în cazul nedivulgării 

unui conflict de interese existent sau al efectuării unor declarații false 

cu privire la existența unui conflict de interese, în cazul persoanei cu 

funcție de decizie ce se face vinovată de aceste fapte. “Sancțiunile pe 

care le poate lua autoritatea contractantă sunt de natură administrativă 

și disciplinară, și ele trebuie să fie adecvate și să aibă un efect de 

descurajare a încălcării normelor privitoare la conflictele de interese. 

Totodată acestea trebuie să fie însoțite de măsuri de reparare a 

prejudiciului cauzat de conflictul de interese”. 

          Este recomandabil ca documentul de politică internă în ceea ce 

privește conflictele de interese să includă trimiteri clare la sancțiunile 

care decurg din conflictele de interese nedeclarate, așa cum se 

recomandă în Strategie. 

         Sancțiunile disciplinare pot lua o varietate de forme, de la 

emiterea unui avertisment scris, la amenzi și chiar la retrogradare sau 

demitere. În fiecare caz, astfel de măsuri trebuie să fie conforme cu 

prevederile legislației incidente, (Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) și, 

după caz, OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare). 

           Sancțiunile disciplinare pot fi luate numai față de personalul 

propriu al autorității contractante, nu și față de consultanții/experții 
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externi implicați în procesul de achiziții publice, așadar, ca să poată fi 

sancționată nedivulgarea unui conflict de interese sau al efectuării unor 

declarații false cu privire la conflictul de interese de către consultanți, 

autoritatea contractantă trebuie să includă prevederi în acest sens în 

contractele cu aceștia. 

        Sancțiunile disciplinare se vor aplica numai la rămânerea 

definitivă a raportului de integritate emis de ANI, sau, la rămânerea 

definitivă a cercetării disciplinare întreprinse de autoritatea 

contractantă. 

          Sancțiunile administrative, în cazul conflictelor de interese 

produse/ consumate, unde conflictul de interese nu a putut fi remediat 

pot fi, după caz: 

- excluderea ofertantului ce se află în conflict de interese din cadrul 

procedurii; 

- anularea procedurii, sau a actului procedural viciat de existența 

conflictului de interese și reluarea acesteia/acestuia, dacă este posibil; 

- rezilierea/rezoluțiunea contractului de achiziții publice și plata de 

daune interese; 

- excluderea de la participarea la procedurile de achiziții publice pentru 

mai mulți ani (RF prevede o perioadă maximă de excludere de 10 ani 

pentru care autoritatea contractantă poate aplica această sancțiune 

administrativă, în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene) a 

operatorului economic ce s-a aflat în conflict de interese. 

           În cazul în care există suspiciuni serioase cu privire la un conflict 

de interese real, deja produs/consumat, autoritatea contractantă are 

obligația, pe lângă propriile remedii administrative și sancțiuni 

disciplinare și administrative pe care le ia în respectiva situație, să 

sesize, obligatoriu, organele de urmarire penală, pentru a se aplica 

sancțiuni penale, dacă este cazul. 
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         Atribuțiile autorității contractante în cazuri de corupție (trafic de 

influență/ luare/dare de mită) 

         Utilizarea sistemului PREVENT este obligatorie pentru toate 

procedurile de achiziții publice publicate în SEAP, însă acesta nu va 

putea detecta toate potențialele conflicte de interese. Este important de 

reținut că absența unui avertisment de integritate din partea ANI nu 

exonerează autoritatea contractantă de răspunderea sa și de obligația sa 

activă de a identifica conflictele de interese. 

         În situația în care conflictul de interese presupune infracțiuni ca 

traficul de influență sau luarea de mită, este puțin probabil că 

respectivul conflict de interese va fi detectat cu mijloacele pe care le are 

la indemână autoritatea contractantă. Este de așteptat în cazul 

infracţiunilor de corupție, unde efectul verificărilor autorităților 

contractante este limitat, ca depistarea conflictelor de interese să se facă 

doar în cadrul urmăririi penale. 

 

Riscuri privitoare la fapte de corupție 

Așa cum se arată în Strategie, autoritatea contractantă, în cadrul 

măsurilor de prevenire a faptelor de corupție legate de conflictul de 

interese, trebuie să acorde o atenție specială situațiilor în care un 

operator economic este în măsură să aprobe, să respingă sau să 

monitorizeze, direct sau indirect, realizarea de lucrări sau furnizarea de 

servicii sau livrarea de bunuri de către un alt operator economic. În 

aceste cazuri, autoritatea contractantă va trebui să implementeze o serie 

de măsuri cu scopul: 

 “de a asigura că cei doi operatori economici sunt independenți unul 

de celălalt; în cazul în care primul operator este deja angajat în 

momentul lansării procedurii pentru al doilea operator, al doilea 

operator va trebui să-și demonstreze independența față de primul. Dacă 

procedurile de atribuire pentru cei doi operatori sunt lansate în același 

timp, autoritatea contractantă va stabili o regulă clară prin care să 
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asigure independența (de exemplu, în cazul în care ofertantul pentru 

lucrări are legături cu ofertantul pentru supervizare, contractul de 

supervizare va fi atribuit ofertantului clasat pe locul doi). 

 de a asigura că operatorul care este însărcinat să controleze 

performanța altuia acționează imparțial și independent. 

 De exemplu, în cazul supervizării de lucrări, autoritatea contractantă 

va defini o serie de teste cheie (de exemplu înainte de recepție) care să 

fie efectuate de un terț (ca de exemplu un laborator independent). 

 

În ceea ce privește traficul de influență, detectarea se va baza în 

principal pe: 

 contestații/plângeri depuse de operatorii economici sau terți; 

 semnalele de alarmă venite din partea autorităților relevante, 

incluzând oficiali din partea autorităților contractante; va fi dezvoltată 

o funcție dedicată pe site-ul ANAP, care va garanta anonimatul celor 

care depun o plângere / un denunț; 

 alte informații suplimentare – investigații media. 

În cazul detectării unei situații de trafic de influență, ANAP va lua 

măsurile necesare alertând autoritatea contractantă și notificând 

organele oficiale de investigații, și cooperând cu acestea. ANAP va 

stabili mecanisme de lucru împreună cu organele de investigații, 

inclusiv schimb de informații etc. 
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