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1. Infracţiunile de corupţie  

1.1. Elementele constitutive ale infracţiunii  

În principiu, pentru a stabili dacă o faptă constituie infracţiune de corupţie şi respectiv 
dacă aceasta este sancţionată din punct de vedere penal aceasta faptă trebuie să 
întrunească elementele constitutive prevăzute de Codul Penal.  
  

 

 

 

Aşa cum se poate observa din cele de mai sus, vinovăţia reprezintă unul dintre elementele 
definitorii al infracţiunii. În acest context este important de reţinut definiţia vinovăţiei din 
Codul Penal şi respectiv formele de vinovăție descrise aici deoarece numai în cadrul 
acestor forme de vinovăţie se poate califica fapta drept infracţiune.  

Conform Codului Penal vinovăție există când fapta este comisă cu intenție (A), din culpă 
(B)  sau cu intenție depășită (C). 

A. Intenţia: Fapta este săvârșită cu intenție când făptuitorul: 

 prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei 
fapte; 

 prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea 
producerii lui. 

B. Culpa: Fapta este săvârșită din culpă, când făptuitorul: 

 prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va 
produce 

 nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să îl prevadă. 

C. Intenţie depăşită: Există intenție depășită când fapta constând într-o acțiune sau 

inacțiune intenționată produce un rezultat mai grav, care se datorează culpei 
făptuitorului. 

Fapta constând într-o acțiune sau inacțiune constituie infracțiune când este săvârșită cu 
intenție. Fapta comisă din culpă constituie infracțiune numai când legea o prevede în mod 
expres.   

1.2. Elementele definitorii ale unei fapte de corupţie  
 

O faptă de corupţie are următoarele elemente definitorii:  

 existenţa unui ”funcţionar public” ori a unor terţi care se află în relaţie cu acesta; 

Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, 
nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o. 

Alineatul (1), articolul 15, Titlul II “Infracţiunea” din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal.   

http://www.poca.ro/
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 existenţa unui “act” ori a unui potenţial act ce intră în atribuţiile de serviciu ale 
funcţionarului şi cu privire la rezolvarea căruia este interesată o persoană; 

 scopul faptei să fie acela de a obţine sau de a oferi un “folos ilegal, material sau 

nematerial” (sume de bani, bunuri, cadouri, servicii sau orice alte foloase) de 

către sau către funcţionar ori cel care se află în relaţie cu el, în schimbul 
nerespectării atribuţiilor de serviciu de către respectivul funcţionar. 

1.3. Definiţie “funcţionar public” în accepţiunea Codului Penal 
 

Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau 
temporar, cu sau fără o remunerație: 
 

 exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării 
prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; 

 exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;  
 exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al 

altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau 

majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. 
 

De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care 
exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice 
sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea 

respectivului serviciu public (alin. (2), art. 175, Cod Penal). 

Definiţia “Funcţionarului public” este prevăzută la articolul 175, Titlul X “Înțelesul unor 
termeni sau expresii în legea penală” din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu 

modificările şi completările ulterioare.    

1.4. Faptele de corupţie  
 

 

 

 

1.4.1. Luarea de mită 

 

Definiţie: Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru 
altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă 
promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea 
ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură 
cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri (alin. (1), art. 289). 

 

Infracţiunile de corupţie sunt prevăzute în Titlul V – Infracţiuni de corupţie şi 
de serviciu, Capitolul II – Infracţiuni de serviciu, art. 289-294 din Codul 

penal. 

http://www.poca.ro/
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Pedepse: se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului 
de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia 
a săvârșit fapta (alin. 1, art. 289).  

Conditii speciale: Fapta prevăzută mai sus, săvârşită de una dintre persoanele care 
exercită un serviciu de interes public în înțelesul alin. (2), art. 175 Cod Penal, constituie 

infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii 
unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar 
acestor îndatoriri (alin. 2, art. 289).  

Măsuri de siguranţă: Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, 
iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. 

Infracţiunea de luare de mită este prevăzută la articolul 289, Titlul V Infracțiuni de 
corupție și de serviciu Capitolul I Infracțiuni de corupție din Legea nr.286/2009 privind 

Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.   
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Exemplu 1 

În perioada 11 mai - 11 iunie 2017, inculpatul BC, în calitate de medic specialist în cadrul 
Serviciului de Expertiză Medicală al Casei Județene de Pensii G, a primit în mod direct, repetat, 
de la persoanele care s-au prezentat la cabinetul său medical sume de bani care nu i se 
cuveneau, totalizând 30100 lei. 
Banii respectivi au fost primiți de inculpată în legătură cu îndeplinirea unor acte care intrau în 
atribuțiile sale de serviciu respectiv în legătură cu:  

 emiterea deciziilor medicale asupra capacității de muncă a persoanelor care au solicitat 
încadrarea înt-un grad de invaliditate,  

 efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate aflați în evidență,  
 prelungirea concediului medical peste 90 de zile.  

În aceeași perioadă, inculpatul DG a primit de la inculpatul BC mai multe sume de bani obținute 
de aceasta din urmă în modalitatea de mai sus, aspect cunoscut de asistentul medical. Totodată, 
inculpatul DG a preluat de la pacienți acte medicale și sume de bani, pe care ulterior le-a remis 
inculpatul BC. În același context, inculpatul DG a primit în mod repetat, de la o parte din 
persoanele care s-au prezentat la cabinetul medical al lui BC, în scopul menționat mai sus, sume 
de bani din a căror valoare s-a putut stabili în mod cert doar suma totală de 1000 lei. Acești bani 
au fost primiți de inculpat în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de asistent medical privind 
asigurarea activității de secretariat la cabinetul medical, la completarea deciziilor medicale în 
conformitate cu criteriile de diagnostic clinic și funcțional, la întocmirea și evidența dosarelor 
existente etc. 
În datele de 15 mai 2017, 05 și 12 iunie 2017, inculpatul DG i-a remis unui alt medic, în cabinetul 
acestuia, mai multe sume de bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea unor acte 
care priveau aceleași aspecte, menționate mai sus. 
Dispoziţie:  Procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:  

 BC, la data faptei medic specialist în cadrul Serviciului de Expertiză Medicală al Casei 
Județene de Pensii B, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă 
continuată (158 acte materiale), 

 PJ, la data faptei asistent medical în cadrul Serviciului de Expertiză Medicală al Casei 
Județene de Pensii G, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de (i) luare de mită în formă 
continuată (10 acte materiale), (ii) complicității la infracțiunea de luare de mită în formă 
continuată (24 acte materiale), (iii) dare de mită în formă continuată (3 acte materiale).  

Măsuri asigurătorii:  În cauză, procurorii anticorupție au dispus măsura asigurătorie a 
sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților BC și DG. 

Exemplu 2 

La data de 05 februarie 2016, în contextul derulării unui contract de execuție lucrări 
(„Modernizare drumuri în comuna A, judetul T, 15 km – Asfaltare”), inculpatul FD, în calitatea 
menționată mai sus și cea de ordonator de credite, a pretins în mod direct reprezentantului unei 
Asocieri de firme (martor în cauză) suma de 100.000 lei și a acceptat promisiunea acestuia din 
urmă de a-i remite suma de 60.000 lei (ce reprezenta un procent de 5% din contravaloarea unor 

lucrări deja executate la construcția unei porțiuni din contractul menționat, respectiv un drum 
în lungime de 1000 m).Inculpatul FD, în calitate de primar al comunei A și ordonator de credite, 
a condiționat de plata mitei sus-menționate deblocarea și efectuarea, de către unitatea 
administrativ-teritorială, a unei plăți la care societatea comercială era îndreptățită, în 
procedura de derulare a contractului de execuție lucrări. 
Dispoziţie:  Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de Combatere a 
Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de 

libertate, a inculpatului FD, primar al comunei A, județul T, pentru săvârșirea infracțiunii de 
luare de mită. 

http://www.poca.ro/
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1.4.2. Darea de mită 

 

Definiție: Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în legătură cu 
îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în 
îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor 
îndatoriri (respectiv în condițiile arătate în art. 289) (alin.(1), art. 290, Cod Penal). 

Pedeapsa: Fapta se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (alin.(1), art. 290, Cod 

Penal). 

 

Cauze de nepedepsire:  

 

1. Fapta nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice 
mijloace de către cel care a luat mita (alin.(2), art. 290, Cod Penal). 

 

2. Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire 
penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta (alin.(3), art. 290, Cod Penal). 

 

Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea 
au fost date în cazul prevăzut la 1 sau date după denunțul prevăzut la 2 (alin.(4), art. 290, 

Cod Penal).  

Măsuri de siguranţă: Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse 

confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent 
(alin.5, art. 290, Cod Penal).  

Infracţiunea de dare de mită este prevazută la articolul 290, Titlul V Infracțiuni de 
corupție și de serviciu Capitolul I Infracțiuni de corupție din Legea nr.286/2009 privind 

Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.    
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Exemplu 1 

 

La data de 23 septembrie 2016, MAI – Inspectoratul de Jandarmi Județean C a publicat un anunț 
privind scoaterea la concurs a 10 posturi vacante de subofițer, cu recrutarea personalului din 
sursă externă, din care două posturi de subofițer administrativ principal – Serviciul Logistic. 

Președinte al comisiei de concurs pentru posturile de subofițer administrativ principal a fost 
inculpatul col. PD.  

Concursul a constat într-o probă psihologică eliminatorie, o probă de evaluare a performanțelor 

fizice, ce a fost susținută la data de 21.10 2016, și o probă scrisă, constând în test scris tip grilă, 
ce a fost susținută la sediul I.J.J. la data de 24.10.2016. 
Din probele existente la dosarul cauzei a rezultat faptul că, în cursul lunii octombrie 2016, 

inculpatul CD și inculpatul BV, militari jandarmi în cadrul I.J.J., l-au abordat pe inculpatul PD, 

adjunct al Inspectorului șef al IJJ și președinte al comisiei de concurs, și l-au întrebat dacă îi 
poate ajuta pe candidații CF și BR să promoveze concursul organizat pentru ocuparea celor două 
posturi vacante de subofițer administrativ. Candidații menționați sunt fratele, respective fiica 
celor doi militari jandarmi. 

În aceeași perioadă și în contextul menționat mai sus, inculpatul PD a pretins și primit de la 

inculpații CD și BV sumele de 1.000 de euro respectiv 2.000 de euro, pentru ca în schimb să le 
faciliteze rudelor celor doi să promoveze proba scrisă. La data de 23.10.2016, cu o zi înainte de 
susținerea testării scrise, inculpatul PD a pus la dispoziția suspectului CD și inculpatului BV cele 
două variante de răspuns aferente testului grilă pe care candidații CF și BR l-au susținut la data 
de 24.10.2016 la sediul I.J.J.. 

În urma susținerii testării scrise, cei doi candidați au luat nota maximă, fiind, de altfel, singurii 

care au obținut nota 10.00 și au fost în cele din urmă declarați admiși, promovând astfel 
concursul organizat pentru ocuparea celor două posturi vacante de subofițer administrativ în 
cadrul acestei unități. 
Dispoziţie:  Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru 

efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, au 
dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:  
 col.(r) PD președinte al comisiei de concurs, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de 

mită în formă continuată si două infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de 
informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane 
neautorizate la aceste informații, 

 plt. adj. șef BV, militar jandarm în cadrul IJJ, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de 
mită, complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt 
destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste 

informații, și în stare de libertate a inculpatei BR pentru săvârșirea infracțiunii de folosire 
informații confidentiale. 

http://www.poca.ro/
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1.4.3. Traficul de influenţă  
 

Definiție:  Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, 

direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are 

influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care 
promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze 
ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să 
îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri (alin.(1), art. 291, Cod Penal).  

 

Exemplu 2 

 

În perioada 2008 - 2009, inculpatul PC, în calitate de primar al sectorului 6 București inculpatul 
PC, a pretins de la reprezentanții unei societăți comerciale înregistrate într-o țară UE suma de 
1.000.000 de euro, primind de la aceștia, la data de 31 iulie 2007, suma de 250.000 euro. 
 

Banii respectivi au fost pretinși și primiți în schimbul exercitării atribuțiilor de serviciu 
referitoare la emiterea autorizațiilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar 
(autorizații de demolare, certificat de urbanism și autorizații de construire). 
 

În cursul anului 2009, inculpatul PC, în aceeași calitate, a pretins de la inculpații CI și SC T SRL 
un procent de 15% din contravaloarea plăților efectuate, în schimbul exercitării atribuțiilor de 
serviciu referitoare la atribuirea unor contracte de achiziție publică către societatea menționată 
anterior și pentru efectuarea plăților pentru produsele furnizate și a primit de la aceștia, prin 
intermediul unei alte firme, suma de 857.800 USD. 

 

Atribuirile s-au realizat fără planificarea investițiilor anterior demarării procedurilor de achiziție, 
fără bugetarea sumelor și prin aplicarea unor proceduri de achiziție publică directă interzise de 
dispozițiile legale în legătură cu furnizarea, livrarea și instalarea unor sisteme inteligente de 
parcare. 

Pe perioada mandatului de primar deținut de inculpatul PC, societății SC T SRL i-au fost atribuite 

de către Primăria sectorului 6 patru contracte pentru furnizarea unor sisteme de parcare 
inteligente, cu o valoare de 40.314.575 lei, din care au fost decontați 33.880.387 lei. 
 

Dispozitie: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a 
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților: 
 PC sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de luare de mită, 
 CI, la data faptei reprezentant al societății S.C. T SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

dare de mită,  
 S.C. T SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.  
 

Măsuri asigurătorii dispuse În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, până la 
concurența sumei de 250.000 de euro și 857.800 USD, asupra bunurilor aparținând lui PC prin 
indisponibilizarea a două bunuri imobile, deținute în mod formal de o altă persoană și care 
aparțin în realitate inculpatului. 
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Pedeapsa: Fapta se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani (alin.(1), art. 291, Cod 

Penal).   

 

Măsuri de siguranță: Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, 
iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent (alin.(2), art. 

291, Cod Penal).  

 

Infracţiunea de trafic de influenţă este prevazută la articolul 291, Titlul V Infracțiuni de 
corupție și de serviciu Capitolul I Infracțiuni de corupție din Legea nr.286/2009 privind 

Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Referitor la infracţiunile de luare de mită şi de trafic de influenţă, 
prevederile Codului penal se completează cu dispoziţiile art. 7 din Legea  nr. 
78/2000, care incriminează ca variante agravante săvârşirea faptelor de 
către o persoană care: 

 exercită o funcţie de demnitate publică; 
 este judecător sau procuror;  
 este organ de cercetare penală sau are atribuţii de constatare ori de 

sancţionare a contravenţiilor;  
 este una dintre persoanele prevăzute la art. 293 din Codul penal, 

Limitele pedepselor prevăzute la art. 289 sau 291 din Codul penal 
majorându-se cu o treime. 
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Exemplu 1 

 

În perioada 2009 - 2013, în contextul desfășurării unor proceduri de achiziție servicii informatice 

de către trei societăți din domeniul energiei electrice, inculpatul ZI a pretins de la mai mulți 
oameni de afaceri comisioane cuprinse între 12% și 20% fie din valoarea contractelor fie din 
profitul obținut de aceștia din derularea viitoare a contractelor ce urmau să le fie atribuite. 
 

Banii respectivi au fost pretinși în contul exercitării unei pretinse influențe pe care inculpatul 
afirma că o are asupra conducerii celor trei firme beneficiare a serviciilor pentru a favoriza 
societățile oamenilor de afaceri în contextul obținerii contractelor respective. 
 

În același context, inculpatul ZI a primit, prin intermediul unor firme pe care le controla, de la 
reprezentanții a două dintre societățile care au încheiat contracte de furnizare servicii IT suma 

totală de 6.973.315 lei. 

Dispozitie: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a 
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, a inculpatului 
ZI pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată. 
  

Masuri asiguratorii dispuse: În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra unor 
bunuri imobile ce aparțin inculpatului.  
 

Exemplu 2 

 

În luna iunie 2015, inculpatul AI, în calitate sa de deputat în Parlamentul României și președinte 
al organizației județene a unui partid politic, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unui 
primar de comună din jud. Neamț, membru al aceluiași partid, a pretins de la un alt edil 
(martor), în schimbul atribuirii contractului având ca obiect „Construire școală în sat ..., județul 
Neamț” către firma administrată de soția acestuia din urmă, o parte din lucrări (cele de 
tâmplărie), să fie subcontractate unei societăți agreate de inculpat. 
 

În temeiul acestei înțelegeri, ca urmare a influenței exercitate de AI asupra edilului, la data de 
27 iulie 2015, a fost încheiat contractul de execuție lucrări, cu obiectul de mai sus. Ulterior, la 
data de 09 octombrie 2015, societatea câștigătoare a contractului a subcontractat o parte din 

lucrările de tâmplărie firmei agreate de inculpat, fiind emisă în aceeași zi o factură fiscală în 
valoare de 150.000 lei (achitată la datele de 16.11.2015 și 07.03.2016 deși produsele de 
tâmplărie au fost livrate în lunile august și septembrie 2016). 

 

Dispozitie: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial B au dispus 

trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului AI, la data faptei deputat în 
Parlamentul României și președinte al organizației județene a unui partid politic, cu privire la 
săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. 
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1.4.4. Cumpărarea de influenţă 

 

Definiţie:  Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru 

altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are 
influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, 
să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în 
îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri (alin. 

(1), art. 292 Cod Penal).  

 

Pedeapsa: Fapta se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării 
unor drepturi (alin. (1), art. 292 Cod Penal).  

 

Cauza de nepedepsire: Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca 
organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta (alin. (2), art. 292 Cod 

Penal).  

Măsuri de siguranţă: 

1. Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost 
date după denunţul prevăzut mai sus (alin. (3), art. 292, Cod Penal).  

2. Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă 
acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent (alin. (3), art. 292, 

Cod Penal).  

Infracţiunea de cumpărare de influenţă este prevăzută la articolul 292, Titlul 
V Infracțiuni de corupție și de serviciu Capitolul I Infracțiuni de corupție din Legea 

nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare.    
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Exemplu 1 

 

În perioada iulie 2010 - noiembrie 2011, inculpatul BM, în calitate de deputat în Parlamentul 
României, a pretins și primit pentru partidul din care făcea parte, prin intermediul unei societăți 
comerciale, de la ceilalți doi inculpați, suma totală de 1.264.000 lei ( 824.000 lei de la UD și 
440.000 lei de la RI). 

 

Banii au fost pretinși și primiți pentru ca inculpatul BM să-și exercite influența asupra 
reprezentanților unei societăți comerciale, astfel încât aceasta să subcontracteze lucrările de 
îndiguire a râului S pe tronsonul R–B, comuna D, județul N, firmelor administrate de inculpații UD 
și RI. De asemenea, inculpatul BM a mai solicitat contractantului ca o parte din sumele datorate 
subcontractorilor să fie achitate prin bilete la ordin, a căror valoare a fost încasată, în cele din 

urmă, de către inculpatul BM. 
 

Pentru a exista o justificare legală a circuitului banilor, la solicitarea inculpatului BM, între cele 
două societăți subcontractoare și firma care i-a remis contravaloarea biletelor la ordin au fost 

încheiate mai multe contracte de prestări servicii fictive. 
Dispoziţie: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial B au dispus 

trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:  
 

 BM, aflat în stare de deținere, la data faptelor deputat în Parlamentul României, pentru 
săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată,  

 UD, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de 
cumpărare de influență,  

 RI, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare 
de influență.  

Măsuri asigurătorii: În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor mai multor 
bunuri imobile ce aparțin inculpaților.  
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Exemplu 2  

În perioada 2010 – 2012, inculpatul BP, în calitate de administrator al AC SA, a oferit unui membru 
al Parlamentului României echivalentul în lei al sumei de 3.845.000 de euro, din care a remis 
suma de 6.999.067 de lei (echivalentul a 1.275.000 de euro), pentru ca acesta să-și folosească 
influența pe care o avea asupra unor înalți funcționari publici din cadrul Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național, responsabili să îndeplinească acte care intrau în îndatoririle acestora de 
serviciu, în vederea asigurării plății lucrărilor pe care societatea AC SA le efectua în cadrul unor 
contracte de reabilitare a unor instituții publice culturale din București. 
 

Ca urmarea a semnării, între statul român și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, a două 
acorduri-cadru de împrumut pentru executarea unor proiecte privind reabilitarea monumentelor 
istorice din România, între Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național și inculpata AC SA, 
reprezentată de către inculpatul BP, fuseseră încheiate mai multe contracte de execuție a unor 
lucrări. 

Inculpatul BP și persoana respectivă au convenit ca plata acestei sume de bani să fie disimulată 
sub forma unui contract de consultanță pe care inculpata AC SA urma să îl încheie cu o societate 
de avocatură, lucru care s-a și întâmplat. Ulterior, suma de bani a fost retrasă din cont și predată 
în numerar parlamentarului, în mai multe tranșe. 
 

În aceeași perioadă, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, din dispoziția 
inculpatului BP, acel contract fictiv și plățile aferente acestuia (cheltuieli care nu au avut la bază 
operațiuni reale) au fost evidențiate în actele contabile ale AC SA, fapt care a avut ca urmare 
diminuarea obligațiilor fiscale pe care inculpata le-a avut de plată către bugetul de stat. 
 

Valoarea obligațiilor fiscale neplătite la bugetul de stat de către inculpata AC SA, ca urmare a 
acestor demersuri, este de 2.257.763 de lei (din care 1.354.658 de lei taxă pe valoare adăugată și 
903.105 lei impozit pe profit), sumă cu care ANAF s-a constituit parte civilă în cauză, la care se 
adaugă obligațiile fiscale accesorii. 
 

Dispoziţie: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției 
au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:  

 BP, la data faptelor administrator al AC SA, pentru săvârșirea a infracțiunilor de:  
- cumpărare de influență,  
- evaziune fiscală,  

 AC SA, pentru săvârșirea a infracțiunilor de:  
- cumpărare de influență,  
- evaziune fiscală.  

Măsuri asigurătorii: În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, 
asupra bunurilor imobile și mobile aflate în posesia ori proprietatea inculpaților BP și AC SA, până 
la concurența sumei de 2.257.764 de lei (cu privire la prejudiciul cauzat prin săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fiscală). 
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1.4.5. Infracţiuni de corupţie comise de categorii speciale de persoane   

1.4.5.1. Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu 
aceştia 

 

Dispoziţiile art. 289 şi art. 290 (luarea de mită şi darea de mită) se aplică în mod 
corespunzător şi persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să 
pronunţe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluţionare de către părţile 
la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfăşoară în baza legii române ori 
în baza unei alte legi (alin. (1), art. 293 Cod Penal). 

 

Dispoziţiile privind faptele săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în 
legătură cu aceştia sunt prevăzute la articolul 293, Titlul V Infracțiuni de corupție și de 
serviciu Capitolul I Infracțiuni de corupție din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu 

modificările şi completările ulterioare.    

1.4.5.2. Fapte săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia 

 

Prevederile Capitolului I Infracțiuni de corupție (respectiv categoriile de infractiuni 
descrise la art.289-292 si prezentate mai sus) se aplică în privinţa următoarelor persoane, 
dacă, prin tratatele internaţionale la care România este parte, nu se dispune altfel 
(articolul 294, Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu Capitolul I Infracțiuni de 
corupție din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile 

ulterioare): 

 

 funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de 
muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii 
publice internaţionale la care România este parte; 

 membrilor adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale la care România 
este parte;  

 funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de 

muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare, în cadrul Uniunii Europene; 
 persoanelor care exercită funcţii juridice în cadrul instanţelor internaţionale a căror 

competenţă este acceptată de România, precum şi funcţionarilor de la grefele acestor 
instanţe; e) funcţionarilor unui stat străin; 

 membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin; 
 juraţilor din cadrul unor instanţe străine.  
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Exemplu 

 

In data de 7 aprilie 2014, inculpatul VM a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru 
săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, reținându-se că, în calitate de președinte al Camerei 
de Comerț și Industrie a României (CCIR) și arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (CACICIR), la data de 13 
martie 2014, a pretins unui om de afaceri (denunțător) suma de 1.000.000 euro, din care a primit, 

prin intermediar, 200.000 euro la data de 18 martie 2014, în schimbul influenței pe care a lăsat să 
se creadă că o are asupra arbitrilor din cadrul CACICIR, astfel încât aceștia să pronunțe o hotărâre 
arbitrală favorabilă denunțătorului. La data de 12 mai 2014, (CCIR) a formulat o sesizare la DNA  

prin care arăta că toate documentele care ar fi fost comunicate către DNA. în perioada 21 martie 
2014 şi până în prezent și care poartă semnătura şi viza organelor de conducere actuale ale CCIR, 
sunt emise fără a fi îndeplinite condiţiile legale de reprezentare. Această sesizare a fost făcută 
întrucât conducerea CCIR a fost în permanență informată de faptul că, prin interpuşi (rude ale 
fostului preşedinte VM care au fost angajate la CCIR) se încearcă comunicarea unor documente 
care nu reprezintă realitatea şi implicit nici voinţa reală a conducerii actuale. Ca urmare, s-au 

solicitat lămuriri CACICIR.  
A rezultat că, la data de 28 aprilie 2014 această organizaţie a primit o cerere formulată de VM 
depusă de fiica acestuia, VV, prin care solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte „dacă 
din momentul înscrierii pe lista de arbitri – anul 2008 şi până în prezent a fost numit sau desemnat 
ca membru al instanţelor de arbitraj”. Ca răspuns, CC, secretară în cadrul CCIR, a întocmit un 
înscris în care a precizat că VM nu a făcut parte din nici o instanţă de arbitraj, o copie a acestui 
exemplar fiind remisă lui VV - fără a verifica în totalitate evidențele electronice și scriptice 
existente la nivelul CCIR și fără a o prezenta conducătorului instituției spre verificare, avizare și 
semnare. În plus, la momentul în care a depus cererea, VV i-a înmânat lui CC și un „model de 
adeverință”.Ulterior, acest înscris a fost depus, în procedura de cameră preliminară, la instanţa 
care judecă dosarul în care VM a fost trimis în judecată.CCIR, de această dată sub semnătura 
actualei conduceri, a comunicat faptul că până la data de 12 mai 2014 „adeverința solicitată de VM 
prin cererea din data de 28 aprilie 2014 nu a fost eliberată”. Pe de altă parte, a reieșit că, în jurul 
datei de 15 aprilie 2014, PD, asistent arbitral şef adjunct în cadrul CCIR, a primit de la VV o cerere 
formulată de VM prin care solicita eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă că acesta din urmă 
nu a făcut parte din completele instanţei de arbitraj comercial. La insistenţele şi presiunile lui VV, 
în aceiași zi și fără efectuarea unor verificări complete, PD a eliberat, fără știința conducerii 
instituției, o adeverinţă pe care a semnat-o personal, conform celor solicitate de VV. Din 

verificările efectuate a rezultat că acest înscris întocmit de PD a fost folosit de VM pentru 
termenul de instanţă din data de 22 aprilie 2014. Prin încheierea din dată la 24 aprilie 2014, ÎCCJ a 
dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului VM, cu măsura preventivă a arestului la 
domiciliu. 

 

Dispoziţie:  Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie –Secţia de combatere a corupţiei 
au dispus efectuarea urmăririi penale față de următoarele persoane:  
 PD, asistent arbitral şef adjunct în cadrul CACICIR, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 

concurente de favorizarea făptuitorului și fals intelectual, 
 CC, secretară în cadrul CACICIR sub aspectul săvârşirii infracţiunilor concurente de favorizarea 

făptuitorului și fals intelectual, 
 VV, fost prim vicepreședinte al CACICIR, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals 

intelectual (două fapte). 
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1.5. Obligaţia funcţionarilor de a sesiza faptele penale 
 

Angajaţii din sistemul public au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală 
competente ori de câte ori au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni (Codul de 

procedură penală Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de codurile de 

conduită specifice diferitelor categorii de funcţionari publici).    
 

Obligaţia de sesizare sus-menţionată revine oricărui funcţionar public, indiferent de 
modalitatea prin care acesta a luat cunoştinţă despre fapta respectivă. În cazul în care un 

funcţionar a sprijinit sau a facilitat săvârşirea respectivei infracţiuni, acesta nu se poate 
folosi de această prevedere pentru a sesiza fapta şi a scăpa astfel de pedeapsa care i se 
poate aplica pentru coautorat, complicitate sau instigare. 

1.5.1. Sesizările făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane 

 

Orice persoană cu funcție de conducere în cadrul unei autorități a administrației publice 
sau în cadrul altor autorități publice, instituții publice ori al altor persoane juridice de 

drept public, precum și orice persoană cu atribuții de control, care, în exercitarea 
atribuțiilor lor, au luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea 
penală se pune în mișcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de 

urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte 
mijloace de probă să nu dispară. 
 

Orice persoană care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de 
autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire 
la îndeplinirea respectivului serviciu de interes public, care în exercitarea atribuțiilor sale 
a luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în 
mișcare din oficiu, este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală. 

(art.291, Cod de Procedură Penală) 

1.5.2. Modalităţile de sesizare 

 

Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, prin actele încheiate de 
alte organe de constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu. 

1.5.1.1. Plângerea 

 

Plângerea este încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o 
vătămare ce i s-a cauzat prin infracțiune. 

Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea și 
domiciliul petiționarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de 
înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului 
sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, indicarea 
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reprezentantului legal ori convențional, descrierea faptei care formează obiectul 
plângerii, precum și indicarea făptuitorului și a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute. 

Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar 
procura rămâne atașată plângerii. 

Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana vătămată sau de 
mandatar. 

Plângerea în formă electronică îndeplinește condițiile de formă numai dacă este 

certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale. 

(art.289, Cod de Procedură Penală) 

1.5.1.2. Denunţul 
 

Denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre 
săvârşirea unei infracţiuni. 

Denunțul se poate face numai personal. 

(art.289, Cod de Procedură Penală) 

1.5.1.3. Omisiunea sesizării 
 

Sancţiune! Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute 
de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite 

sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani sau cu amendă. Când fapta este săvârșită din culpă, pedeapsa este 
închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. 

(art.267, Cod Penal) 
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2. Conflictele de interese  

2.1. Elemente definitorii  

2.1.1. Definiţie  
 

Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcţiei publice pe 
care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are şi un 

interes personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Părţile componente ale unui conflict de interese 

  

 Participarea la luarea unei decizii - această condiţie este îndeplinită atât atunci când 
decizia depinde exclusiv de voinţa oficialului public în cauză, cât şi atunci când 
acţiunea oficialului public respectiv reprezintă doar o verigă din procesul de luare a 
deciziei. Condiţia este îndeplinită şi atunci când oficialul public este parte a unui 
organism colectiv care decide prin vot, iar acesta participă la dezbateri şi la vot.  

 Existenţa unui interes personal - acesta poate fi reprezentat de un beneficiu pe care 

oficialul public sau o persoană apropiată acestuia îl obţine ca urmare a deciziei luate. 
Aşadar, pentru a se afla într-un conflict de interese, oficialul public trebuie să ia parte 
la luarea unei decizii care să îi afecteze un interes personal.  

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
include o definiţie a conflictului de interese pentru funcţionarii publici în 
articolul 13:  Conflictul de interese apare atunci când funcţionarul public are 
un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea 
atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate si obiectivitate. Interesele private ale 
funcţionarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, 
pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizaţii 
cu care funcţionarul public a avut relaţii politice sau de afaceri. Interesul 
personal se poate referi si la orice datorii pe care funcţionarul public le are faţă 
de persoanele enumerate mai sus.  

Conform O.E.C.D.: conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă 
de public şi interesele personale ale unui oficial public. Conflictul de interese 
apare atunci când interesele oficialului public ca persoană privată influenţează 
sau ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor oficiale.  
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2.1.3. Tipuri de conflicte de interese 

 

A.Conflictul 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.  

 

 

 

B.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.  

 

 

 

 

C. Conflict de interese consumat: în care oficialul public participă la luarea deciziei cu 
privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale.  

 

 

 

 

Aşteptările cetăţenilor 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.  

Conflictul de interese consumat apare în cazul în care oficialul nu s-a abţinut de la luarea 
unei decizii în ipoteza unui conflict de interese actual şi implică latura sancţionatorii a 
reglementării.  

2.1.4. Grade de rudenie si afinitate  

 

Gradul de rudenie se aplică după cum urmează:  

 gradul I: părinți și copii;  

Exemplu:  

Conflictul de interese potential:  Dl.PR este arhitectul şef al oraşului A, iar fratele său este 
directorul unei mari companii de construcţii.  

Exemplu:  

Conflictul de interese actual: Dl. TI este arhitectul şef al oraşului ABC, iar compania fratelui său 
a depus documentaţia pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie în respectivul oraş.  

 

Exemplu:  

Conflictul de interese consumat - X, în calitatea sa de arhitect şef al oraşului ABC, a semnat 
autorizaţia de construcţie solicitată de compania fratelui său.  
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 gradul II: fraţii, bunici și nepoti;  
 gradul III: unchiul/mătușa şi nepotul de frate;  
 gradul IV: verii primari.  

Relaţia de afinitate apare între un soţ/soţie şi rudele celuilalt soţ/soţie. Gradul de 
afinititate este luat în calcul astfel:  

 gradul I: socrii şi nora/ginere;  
 gradul II: cumnatele şi cumnaţii;  
 gradul III: unchiul şi soţia nepotului de frate;  
 gradul IV: verii, soţii şi soţiile acestora. 

(Dispoziţiile privind gradele de rudenie sunt cuprinse la art. 405-407 din Legea nr. 287 din 

17 iulie 2009, republicată, privind Codul civil) 

2.2. Conflictul de interese in legislaţia românească 

2.2.1. Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.) 
 

Agenția este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce 
funcționează la nivel național, ca structură unică, cu sediul în municipiul București. 

Scopul Agenției este asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice 
și prevenirea corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea 
declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor 
patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în 
care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările 
ulterioare, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice. 

Activitatea de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate se desfășoară cu 
privire la situația averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a 
conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care fac obiectul Legii nr. 

176/2010, cu modificările ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează 
cu dispozițiile actelor normative în vigoare. 

Agenția este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 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, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 

184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. 

http://www.poca.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/160640
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/160640
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/190531
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/190531
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/160640
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/160640
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/190531
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182744
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182744


 
 

www.poca.ro 
 

23 
 

2.2.2. Conflict de interese administrativ 

2.2.2.1. Pentru parlamentari - senatori şi deputaţi: 
 

Conflict de interese = situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o 
funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa 
îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte 
normative (art. 70 din Legea nr. 161/2003).  

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor 
publice şi funcţiilor publice (art. 71 din Legea nr. 161/2003) sunt: 

 imparţialitatea,  
 integritatea,  

 transparenţa deciziei şi  
 supremaţia interesului public.  

Sancţiune! Fapta deputatului sau senatorului de a încălca legislaţia în materie privind 

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 
indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 3 luni (art. 19 din Legea nr. 96/2006).   

Sancţiunea se aplică de către Biroul permanent al Camerei din care face parte deputatul 

sau senatorul.   

Deputatul sau senatorul se află în conflict de interese la expirarea termenului prevăzut în 
Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, de la data luării la cunoştinţă a raportului 
de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate, dacă în acest termen deputatul sau 
senatorul nu a contestat raportul la instanţa de contencios administrativ. Luarea la 
cunoştinţă se face prin comunicarea raportului Agenţiei Naţionale de Integritate, sub 
semnătură de primire, către deputatul sau senatorul în cauză ori, în cazul în care refuză 
primirea, prin anunţul făcut de către preşedintele de şedinţă în plenul Camerei din care 
face parte.  

În situaţia în care Agenţia Naţională de Integritate a finalizat un raport de evaluare privind 
existenţa unui conflict de interese a unui deputat sau senator, raportul de evaluare se 
comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei în cauză, precum şi Camerei din 
care aceasta face parte, în conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, cu 
modificările ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte persoana în cauză 
o înştiinţează de urgenţă pe aceasta, punându-i la dispoziţie o copie a raportului.  

 

 

 

 

Membrii familiei deputatului sau senatorului ori rudele/afinii acestuia până la gradul 
al III-lea nu pot fi angajaţi la respectivul birou parlamentar (art. 38 alin. (11) din 

Legea nr. 96/2006).  

Exemplu:   

Dl. FC este deputat în Parlamentul României. La Biroul parlamentar al deputatului, pe lângă alte 
persoane, figurează angajat și fratele acestuia.  
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2.2.2.2. Pentru membrii Guvernului şi alte funcţii publice de autoritate din 

administraţia publică centrală şi locală: 
 

Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de 
stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act 
administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei 
decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru 
sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (art. 72 și art. 73 din Legea nr. 
161/2003) 

Obligaţiile prevăzute mai sus nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor 
normative.   

Sancţiune! Încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) constituie abatere 
administrativă, dacă nu este o faptă mai gravă, potrivit legii, iar actele administrative 
emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. 
(1) sunt lovite de nulitate absolută.  

 

 

 

2.2.2.3. Pentru toate categoriile de aleşi locali 
 

Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să 
anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea genera un 
beneficiu sau un dezavantaj pentru: 

 propria persoană;  
 soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;  
 orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de 

natura acestuia;  

 o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de 
administrator sau de la care obţin venituri;  

 o altă autoritate din care fac parte;  
 orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a 

făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;  
 o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.  

(art. 75 din Legea nr. 393/2004) 

Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale 
contravin intereselor generale (art.4 din Legea nr. 393/2004).  

În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot 

permite participarea la vot a consilierului. 

Exemplu:  

Dl. TR este secretar de stat în cadrul ministerului Z și, în exercitarea funcției, a semnat un 
contract de prestări servicii cu o societate comercială în cadrul căreia soția sa deține funcția de 
director. 
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2.2.2.3.1. Primari si viceprimari 

 

Primarii si viceprimarii sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un 
act juridic ori să nu emită o dispoziţie dacă aduce vreun folos material pentru:  

 propria persoană;  
 pentru soţ/soţie;  
 rudele sale de gradul I.  

(art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003) 

Sanctiune! Actele emise cu încălcare acestei reguli sunt lovite de nulitate absolută.  
 

 

 

2.2.2.3.2. Consilieri locali 

 

Se interzice consilierilor locali să ia parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor în care au 
un interes patrimonial faţă de problema supusă dezbaterii. Interesul poate fi personal sau 
prin soţie/soţ, afini sau rude de până la gradul al patrulea inclusiv.  

(art. 46 din Legea nr. 215/2001)  

Sancţiune! Hotărârile adoptate prin încălcarea acestei prevederi sunt nule de drept. 
Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi 
introdusă de orice persoană interesată.  

Consilierii trebuie să anunţe la începutul şedinţei un potenţial conflict, aspect care se 

consemnează alături de abţinerea de la vot în procesul verbal al şedinţei (art. 77 alin. (2) 

din Legea nr. 393/2004). 

  

Exemplu 

Dl.CD este primar în localitatea B. Fiul și soţia sa sunt administratori la societatea comercială C. 
Dl.CD încheie un contract cu societatea comercială C. 

Consilierii locali care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, 
director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor 
ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile 
comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei 

unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de 
servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere 
cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau 
regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului 
local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale 

sau consiliile judeţene respective (art. 90 din Legea nr. 161/2003). 

Încălcarea dispoziţiei de mai sus atrage încetarea de drept a mandatului de ales local 
la data încheierii contractelor.  
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2.2.2.3.3. Preşedinţi si vicepreşedinţi de consilii judeţene  

 

Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene li se interzice, să ia parte la 
deliberarea şi adoptarea hotărârilor în care au un interes patrimonial faţă de problema 
supusă dezbaterii. Interesul poate fi personal sau prin soţie/soţ, afini sau rude de până la 
gradul al patrulea inclusiv.  

(conform reglementărilor Legii nr.161/2003, art. 774, coroborat cu art. 47 din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale) 

Sancţiune! Hotărârile adoptate prin încălcarea acestei prevederi sunt nule de drept. 

Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi 
introdusă de orice persoană interesată.   

2.2.2.3.4. Consilieri judeţeni 
 

Nu se permite consilierilor judeţeni să ia parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri 
dacă au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Interesul poate fi personal 
sau prin soţie/soţ, afini sau rude de până la gradul al patrulea inclusiv (art. 77 din Legea 

nr. 161/2003, coroborat cu art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale). 

Aceştia trebuie să îşi prezinte interesele personale la începutul şedinţei dacă 
participarea la luarea deciziei ar aduce beneficii personale, pentru soţ/soţie, afini sau 
rude de până la gradul la patrulea inclusiv. Acest fapt se concretizează în anunţarea 
potenţialului conflict şi abţinerea de la vot, fapte care se consemnează în procesul verbal 
al şedinţei (art. 77 alin. (2) din Legea nr. 393/2004).  

Sancţiune! Hotărârile adoptate prin încălcarea acestei prevederi sunt nule de drept. 
Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi 
introdusă de orice persoană interesată.  

2.2.2.3.5. Pentru funcţionarii publici  
 

Situaţiile în care un funcţionar public se află în conflict de interese:  

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

Exemplu  

Dl.RT este consilier local în localitatea Y, Dl.RT este directorul general al firmei ABC. În consiliul 
local este înaintat un proiect de hotărâre prin care se propune reducerea cu 20% a taxei de 
depozitare a gunoiului pentru firma ABC. Consilierul local votează proiectul de hotărâre.  
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 participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari 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 funcţiei publice.  

(art. 79, cartea I, titlul IV, capitolul I din Legea nr. 161/2003) 

Restricţii! În situaţia în care există un conflict de interese, funcţionarul este obligat să se 
abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l 

informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.  

Termen! Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu 
imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la 
cunoştinţă.  

Sancţiune! Încălcarea dispoziţiilor poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.  

În cazurile menţionate anterior, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la 
propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, 
va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă. 

2.2.3. Diferenţe între conflicte de interese şi incompatibilităţi 
 

Dacă, pentru existenţa unui conflict de interese persoanele publice trebuie să ia o 
decizie care să influenţeze un interes personal, pentru a se afla într-o situaţie de 
incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul 
că exercită concomitent două sau mai multe funcţii al căror cumul este interzis de 
lege.  

 

  

Exemple de conflicte de interese:  

Primarul BT din oraşul D semnează un contract cu firma soţiei sale.  

Un alt exemplu este organizarea unei licitaţii de către Consiliul Judeţean C la care participă şi 
câştigă firma fratelui preşedintelui consiliului.  

Exemplu de incompatibilitate:  

Viceprimarul DC exercită în acelaşi timp şi calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract 
individual de muncă, indiferent de durata acestuia.  
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3. Incompatibilităţile  
  

Incompatibilităţile reflectă acele situaţii în care un oficial public exercită mai multe 
funcţii în acelaşi timp, deşi este interzis de lege.  

3.1. Parlamentari, senatori şi deputaţi  
 

3.1.1. Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar, specificate în Legea 
nr. 161/2003  

 

 

 

 

Restricţii! Prin funcţii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de 
senator, se înţelege:  

 funcţiile din administraţia publică asimilate celor de ministru,  
 funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate celor de secretar 

de stat şi subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate din subordinea 
Guvernului sau a ministerelor,  

 funcţiile din Administraţia Prezidenţială, din aparatul de lucru al Parlamentului şi al 
Guvernului,  

 funcţiile de conducere specifice ministerelor, celorlalte autorităţi şi instituţii publice, 
 funcţiile de consilieri locali şi consilieri judeţeni, de prefecţi şi subprefecţi şi celelalte 

funcţii de conducere din aparatul propriu al prefecturilor, 

 funcţiile de primar, viceprimar şi secretar ai unităţilor administrativ-teritoriale,  

 funcţiile de conducere şi execuţie din serviciile publice descentralizate ale 
ministerelor şi a celorlalte organe din unităţile administrativ-teritoriale şi din aparatul 
propriu şi serviciile publice ale consiliilor judeţene şi consiliilor locale, precum şi  

 funcţiile care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le deţin să candideze în 
alegeri.  

(alin. (2) art. 81 din Legea nr. 161/2003) 

Restricţii! Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu 
exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, 
membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
desfăşoară sistematic şi efectiv activităţi comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii 
de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare şi la instituţiile publice;  

Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii 
publice de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al Guvernului 
(alin. (1) art. 81 din Legea nr. 161/2003) 
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 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. a);  

 funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale 
prevăzute la lit. a);  

 funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, 
companiilor şi societăţilor naţionale;  

 calitatea de comerciant persoană fizică;  
 calitatea de membru al unui grup de interes economic; 

 o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în 
acordurile şi convenţiile la care România este parte;  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi 
confederaţiilor sindicale. 

(alin. (1) art. 82 din Legea nr. 161/2003) 

În mod excepţional, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, la 
propunerea Guvernului şi cu avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea 
deputatului sau a senatorului ca reprezentant al statului în adunarea generală a 
acţionarilor ori ca membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor 
sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv 
băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes 
strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta.  

Excepţie! Deputaţii şi senatorii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, 
al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. (alin. (3) art. 82 din Legea nr. 

161/2003) 

Restricţii! Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar, 
doreşte să exercite şi profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se judecă de 
către judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţă juridică la parchetele de 
pe lângă aceste instanţe (alin. (1) art. 821 din Legea nr. 161/2003).  

Restricţii! Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută mai sus nu poate acorda 
asistenţă juridică suspecţilor ori inculpaţilor şi nici nu îi poate asista sau reprezenta în 
instanţe în cauzele penale privind:  

 infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi 
infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;  

 infracţiunile de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209 - 
217 din Codul penal;  
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 infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;  

 infracţiunile contra securităţii naţionale, prevăzute la art. 394 - 410 şi 412 din Codul 
penal, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a 
României;  

 infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, prevăzute la art. 266 - 288 din Codul penal;  

 infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute la art. 438 - 445 din 

Codul penal.  

(alin. (2) art. 821 din Legea nr. 161/2003). 

Restrictii! Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută mai sus nu poate să pledeze 
în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau instituţiilor publice, 
a companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale în care acestea sunt părţi. De 
asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în faţa instanţelor 
internaţionale. (alin. (2) art. 821 din Legea nr. 161/2003). 

Exceptie! Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în 
proces sau acordă asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul IV inclusiv. 
(alin. (3) art. 821 din Legea nr. 161/2003). 

3.1.2. Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar, specificate în Legea 
nr. 96/2006 

 

 

 

 

 

Restricţii! Calitatea de deputat sau de senator este, de asemenea, incompatibilă cu:  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, 
membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare/reasigurare şi cele 
financiare, precum şi la instituţiile publice;  

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. a);  

 funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor reglementate 
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevăzute la lit. a);  

Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcţiile publice de 
autoritate prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu situaţiile de incompatibilitate generate de 
dispoziţiile art. 82^1 din aceeaşi lege (art. 16 din Legea nr. 96/2006).  
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 funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, 
companiilor şi societăţilor naţionale;  

 calitatea de comerciant persoană fizică;  
 calitatea de membru al unui grup de interes economic;  

 o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în 
acordurile şi convenţiile la care România este parte;  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi 
confederaţiilor sindicale.  

Restricţii! Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcţiile şi 
activităţile persoanelor care, conform statutului lor, nu pot face parte din partide 

politice.  

Excepţii! Prevederile alin. (3) nu se aplică reprezentanţilor organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale pentru care este prevăzută interdicţia de a face parte 
din partide politice în statutul propriu.  

Nota: Alte incompatibilităţi cu calitatea de deputat sau de senator se pot stabili numai prin lege 
organică. 

3.1.3. Procedura declarării incompatibilităţii pentru parlamentari, senatori şi 
deputaţi  
 

Termen! Deputatul sau senatorul care, la data intrării în exerciţiul mandatului, se află în 
una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute în prezentul statut sau în alte legi 
speciale are la dispoziţie un termen de 15 zile pentru a notifica Biroul permanent al 

Camerei din care face parte cu privire la starea sa de incompatibilitate.  

Termen! După expirarea acestui termen, deputatul sau senatorul va opta, în termen de 30 

de zile, între mandatul de deputat sau de senator şi funcţia ori funcţiile incompatibile, 
demisionând potrivit opţiunii sale. Demisia deputatului sau a senatorului se aduce la 

cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care acesta face parte.  

Deputatul sau senatorul care nu şi-a exprimat opţiunea potrivit prevederilor alin. (1) 
rămâne în stare de incompatibilitate.  

Termen! Biroul permanent al Camerei din care face parte sesizează comisia care are în 
competenţă analizarea situaţiilor de incompatibilitate în vederea întocmirii unui raport, în 
termen de 15 zile de la sesizare.  

Termen! Comisia competentă solicită punctul de vedere al Agenţiei Naţionale de 
Integritate, care va răspunde solicitării în cel mult 5 zile.  

Raportul comisiei se înaintează Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, 
care îl va informa pe deputatul sau senatorul în cauză şi va supune în prima şedinţă a 
plenului Camerei din care face parte un proiect de hotărâre de constatare a stării de 
incompatibilitate şi de încetare a mandatului.  
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Termen! Deputatul sau senatorul aflat într-o stare de incompatibilitate survenită în timpul 
exercitării mandatului aduce la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei din care face 
parte această situaţie, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data intervenirii 

acesteia. 

Termen! La împlinirea termenului de 30 de zile de la notificare, prevederile alin. (2) se 

aplică în mod corespunzător.  

Termen! Deputatul sau senatorul se poate adresa Biroului permanent al Camerei din care 

face parte, în vederea clarificării unei eventuale stări personale de incompatibilitate. 
Biroul permanent înaintează solicitarea comisiei care are în competenţă analizarea 
situaţiilor de incompatibilitate, în vederea întocmirii unui raport, în termen de 15 zile de 
la sesizare.  

Termen! În cazul în care din raportul comisiei reiese existenţa unei stări de 
incompatibilitate, deputatul sau senatorul are obligaţia ca în termen de 30 de zile să 
opteze între calitatea de deputat ori de senator şi funcţia sau funcţiile incompatibile. 
Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  

(Prevederile referitoare la declararea stării de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) - 
(4) se completează în mod corespunzător cu cele ale regulamentului fiecărei Camere, 
precum şi cu cele ale Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.)  

Termen! În situaţia în care Agenţia Naţională de Integritate a finalizat un raport de 

evaluare privind existenţa unei incompatibilităţi a unui deputat sau senator, raportul de 
evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei în cauză, precum şi 
Camerei din care aceasta face parte, în conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 

176/2010, cu modificările ulterioare. Biroul permanent al Camerei din care face parte 
persoana în cauză o înştiinţează de urgenţă pe aceasta, punându-i la dispoziţie o copie a 
raportului.  

Notă: Procedura declarării incompatiblităţii este prevazută la art. 17 din Legea nr. 

96/2006. 

  Exemplu 

Dl.FG este deputat în Parlamentul României și exercită funcția de administrator în cadrul 
societății comerciale SC T SRL, societate care desfăşoară sistematic şi efectiv activităţi 
comerciale.  
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3.2. Funcţia de membru al guvernului şi alte funcţii publice de autoritate 
din administraţia publică centrală şi locală  
Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii 
sau calităţi:  

 orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator 
ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie;  

 o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop 
comercial;  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, 
membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv 
băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum 
şi la instituţiile publice;  

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. c);  

 funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale 
prevăzute la lit. c);  

 funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, 
companiilor şi societăţilor naţionale;  

 calitatea de comerciant persoană fizică;  
 calitatea de membru al unui grup de interes economic;  

 o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în 
acordurile şi convenţiile la care România este parte.  

(alin. (1) art. 84 din Legea nr. 161/2003) 

Restricţii! Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate 
acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu 
exercitarea funcţiilor prevăzute mai sus (la alin. (1) lit. b) - i). (alin. (2) art. 84 din Legea 

nr. 161/2003) 

Excepţii! În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute 
la alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca 
membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor 
naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte 
instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în 
cazul în care un interes public impune aceasta (alin. (3) art. 84 din Legea nr. 161/2003).  

Excepţii! Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care 

îndeplinesc funcţii asimilate acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul 
didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice (alin. (4) art. 84 din Legea 

nr. 161/2003). 

  Exemplu 

Dl. RC este secretar de stat în cadrul Ministerului M și, în același timp, exercită și calitatea de 
comerciant persoană fizică.    
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3.3. Aleşii locali  

3.3.1. Primari  

 

Funcţia de primar este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:  

 funcţia de prefect sau subprefect;  
 calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent 

de durata acestuia;  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, 
administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de 
conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau 
alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome 
de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile 
publice,  

Excepţie de incompatibilitate! Reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor la 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-

teritorială pe care o conduce deţine participaţie;   

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la o societate comercială;  

 calitatea de comerciant persoană fizică; 
 calitatea de membru al unui grup de interes economic (Grupul de interes economic 

conform art. 118, alin.(1) al Legii 161/200 reprezintă o asociere între două sau mai 
multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul 
înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al 
îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective);  

 calitatea de deputat sau senator;  

 funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată 
acestora;  

 orice alte funcţii publice (inclusiv funcţiile de viceprimar, vicepreşedinte si 
preşedinte al consiliului judeţean) sau activităţi remunerate, în ţară sau în 
străinătate,  

Excepţie de incompatibilitate! Funcţia de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor 
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.  

(art.87 din Legea nr. 161/2003) 

Restricţii! Activitatea desfăşurată de primar şi primarul general al municipiului Bucureşti, 
în calitate de membru al consiliului de administraţie al unei entităţi economice din 
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subordinea sau la care unitatea administrativ teritorială pe care o conduce deţine 
participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele 
publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai 
instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită. 

Restricţii! Acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, 
respectiv de consiliul judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau 
rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar - incompatibilitatea cu 

calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a 
acestuia devin acţionari (art. 89 in Legea nr.161/2003).  

Definiţie acţionar semnificativ: Acţionarul semnificativ este persoana care exercită 
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social 
sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

Restricţii! Primarii şi primarul general al municipiului Bucureşti nu pot deţine, pe durata 
exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean.  

Excepţii! Primarii şi primarul general al municipiului Bucureşti pot exercita funcţii sau 
activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.  

Notă: Incompatibilităţile pentru funcţia de primar sunt prevăzute în Legea nr. 161/2003. 
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Exemplu 1 

Dl.RD este primar în localitatea A şi, concomitent, exercită calitatea de membru al consiliului de 

administraţie la o societate de asigurare.  

Exemplu 2 

Dl. SD este primar al Municipiului M. În acelaşi timp, SD exercită și calitatea de funcţionar public 
într-o altă autoritate publică.  

Exemplu 3 

Dl. CT deține funcția de primar, simultan cu funcția de președinte/membru în Consiliul Director al 
unui Grup de Acțiune Locală (GAL), membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) ONG/asociație constituită pentru implementarea programului LEADER-

finanțat prin PNDR, asociație urbarială.  

Deținerea funcției de primar simultan cu cu funcția de președinte/membru în Consiliul Director al 
unui Grup de Acțiune Locală (GAL), membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) ONG/asociație constituită pentru implementarea programului LEADER-

finanțat prin PNDR, asociație urbarială, nu generează o situație de incompatibilitate.  

Exemplu 4  

Dl. DS deține funcția de primar, simultan cu funcția de consilier local/județean, prefect sau 
subprefect.  

Deținerea funcției de primar, simultan cu funcția de consilier local/județean, prefect sau 
subprefect, este de natură să genereze o situație de incompatibilitate, fiind aplicabile dispozițiile 
art. 87 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003.  

Exemplul 5 

Dl. TR deține funcția de primar, simultan cu exercitarea calității de PFA, PFI, II, IF, administrator 
în cadrul unei societăți comerciale.  

Deținerea funcției de primar, simultan cu exercitarea calității de PFA, PFI, II, IF,  administrator în 
cadrul unei societăți comerciale, este de natură să genereze o situație de incompatibilitate, fiind 
aplicabile dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.  
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3.3.2. Viceprimari 

  

Funcţia de viceprimarul este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau 
calităţii:  

 funcţia de prefect sau subprefect;  
 calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent 

de durata acestuia;  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, 
administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de 
conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau 
alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome 
de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile 
publice,  

Excepţie de la incompatibilitate! Reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor la 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-

teritorială pe care o conduce deţine participaţie;  

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la o societate comercială;  

 calitatea de comerciant persoană fizică; 
 calitatea de membru al unui grup de interes economic (Grupul de interes economic 

conform art. 118, alin.(1) al Legii 161/200 reprezintă o asociere între două sau mai 
multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul 

înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al 
îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective);  

 calitatea de deputat sau senator;  

 funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată 
acestora; 

 orice alte funcţii publice (inclusiv funcţiile de primar, vicepreşedinte şi preşedinte 
al consiliului judeţean) sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate,  

Excepţie de la incompatibilitate! Funcţia de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor 
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.  

(art.87 din Legea nr. 161/2003) 

Restricţii! Acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, 
respectiv de consiliul judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau 
rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar - incompatibilitatea cu 
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calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a 
acestuia devin acţionari (art.89 din Legea nr. 161/2003).  

Definiţie acţionar semnificativ: Acţionarul semnificativ este persoana care exercită 
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social 
sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

Restricţii! Activitatea desfăşurată de viceprimar şi viceprimar general al municipiului 
Bucureşti, în calitate de membru al consiliului de administraţie al unei entităţi economice 
din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine 
participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele 
publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai 
instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.  

Restricţii! Viceprimarii nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de 
consilier judeţean.  

Excepţie de la incompatibilitate! Viceprimarii pot exercita funcţii sau activităţi în 
domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.  

Notă: Incompatibilităţile pentru funcţia de viceprimar este prevazute in Legea nr. 

161/2003. 

 

 

 

3.3.3. Preşedintele consiliului judeţean 

 

Preşedintele consiliului judetean nu poate exercita următoarele funcţii sau calităţi în 
timpul exercitării mandatului:  

 funcţia de prefect sau subprefect;  
 calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent 

de durata acestuia;  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, 
administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de 
conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau 
alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome 
de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile 
publice,  

Excepţie de la incompatibilitate! Reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor la 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi 

Exemplu  

Dl. DD este viceprimar al oraşului B. În acelaşi timp, Dl. DD exercită și calitatea de 
cenzor la o societate comercială. 
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instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 

din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-

teritorială pe care o conduce deţine participaţie;  

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la o societate comercială;  

 calitatea de comerciant persoană fizică;  
 calitatea de membru al unui grup de interes economic (Grupul de interes economic 

conform art. 118, alin.(1) al Legii 161/200 reprezintă o asociere între două sau mai 
multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul 
înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al 
îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective);  

 calitatea de deputat sau senator;  

 funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie 
asimilată acestora; 

 orice alte funcţii publice (inclusiv funcţia de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean, primar sau viceprimar) sau activităţi remunerate, în ţară sau în 
străinătate,  

Excepţie de la incompatibilitate! Funcţia de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor 
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.  

Restricţii! Acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, 
respectiv de consiliul judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau 
rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar - incompatibilitatea cu 

calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a 
acestuia devin acţionari (art. 89).  

Definiţie acţionar semnificativ: persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni 
care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% 
din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

Restricţii! Activitatea desfăşurată de preşedintele consiliului judeţean, în calitate de 
membru al consiliului de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la 
care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi 
instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.  

(Incompatibilităţile pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean sunt 
specificate în art. 87 din Legea nr. 161/2003)  

3.3.4. Vicepreşedintele consiliului judeţean 

  

Vicepreşedintele consiliului judeţean nu poate exercita următoarele funcţii sau calităţi în 
timpul exercitării mandatului:  
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 funcţia de prefect sau subprefect;  
 calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent 

de durata acestuia;  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, 

administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de 
conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau 
alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome 
de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile 
publice, 

Excepţie de la incompatibilitate! Reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor la 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-

teritorială pe care o conduce deţine participaţie;  

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la o societate comercială;  

 calitatea de comerciant persoană fizică; 
 calitatea de membru al unui grup de interes economic (Grupul de interes economic 

conform art. 118, alin.(1) al Legii 161/200 reprezintă o asociere între două sau mai 
multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul 
înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al 
îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective);  

 calitatea de deputat sau senator;  

 funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată 
acestora;  

 orice alte funcţii publice (inclusiv funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, 

primar sau viceprimar) sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate,  

Excepţie de la incompatibilitate! Funcţia de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor 
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.  

Restricţii! Acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, 
respectiv de consiliul judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau 
rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar - incompatibilitatea cu 

calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a 
acestuia devin acţionari (art. 89 din Legea nr. 161/2003) 

Definiţie acţionar semnificativ: Acţionarul semnificativ este persoana care exercită 
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social 
sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
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Restricţii! Activitatea desfăşurată de vicepreşedintele consiliului judeţean, în calitate de 
membru al consiliului de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la 
care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi 
instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.  

(Incompatibilităţile pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean sunt 
specificate în art. 87 din Legea nr. 161/2003)  

3.3.5. Consilieri locali  

 

Un consilier local nu poate exercita în acelaşi timp:  

 funcţia de primar;  
 funcţia de prefect sau subprefect;  
 calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul 

propriu al consiliului local ori al prefecturii din judeţul respectiv;  
 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, 

administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea 
consiliului judeţean sau la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional 
care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, 

Excepţie de la incompatibilitate! Reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor la 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-

teritorială respectivă deţine participaţie;  

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de 
interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-

teritorială respectivă; 
 funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care 

deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  
 calitatea de deputat sau senator; 

 funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate 
acestora.  

Restricţii! Acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, 
respectiv de consiliul judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau 
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rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar - incompatibilitatea cu 

calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a 
acestuia devin acţionari (art. 89 din Legea nr. 161/2003). 

Definiţie acţionar semnificativ: Acţionarul semnificativ este persoana care exercită 
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social 
sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

Excepţie de incompatibilitate! În conformitate cu dispoziţiile art. 57 alin. (7) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, lege organică, republicată în Monitorul 
Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 

pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată: „pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de 
consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut”. În situaţia în 
care persoana care îndeplineşte funcţia de viceprimar nu a încasat indemnizaţia de 
consilier local, legea nu prevede nicio sancţiune, aceasta nereprezentând o încălcare a 
regimului incompatibilităţilor.  

Restricţii! Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate 
de membru al consiliilor de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la 
care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi 
instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.  
Restricţii! O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un 
mandat de consilier judeţean. (Incompatibilităţile pentru funcţia de consilier local sunt 
specificate în art. 88 din Legea nr. 161/2003)         

 

  

Exemplu 1  

Dl. ST este consilier local în consiliul local al oraşului ABC. În acelaşi timp, exercită și calitatea 
de angajat în cadrul primăriei orașului ABC.   

Exemplu 2 

Dl. VT este consilier local. Societatea comercială SC C SA este înfiinţată de către consiliul local 
din care acesta face parte. Dl. VT este acţionar unic al SC B SRL., care deţine 30% din acţiunile 
SC C SA. Calitatea de ales local este incompatibilă cu cea de acţionar semnificativ la o societate 
comercială înfiinţată de consiliul judeţean.  
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3.3.6. Consilieri judeţeni 
 

Un consilier județean nu poate exercita în acelaşi timp:  

 funcţia de primar;  
 funcţia de prefect sau subprefect;  
 calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul 

propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori 
al prefecturii din judeţul respectiv;  

 funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, 

administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului 
local, precum și la regiile autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au 
sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă,  

Excepţie de la incompatibilitate! Reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor la 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-

teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean; 

 funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau 
asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de 
interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-

teritorială respectivă;  
 funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care 

deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;  
 calitatea de deputat sau senator;  

 funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate 
acestora.  

Restricţii! Acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, 
respectiv de consiliul judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau 
rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar - incompatibilitatea cu 

calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a 
acestuia devin acţionari (art. 89 din Legea nr. 161/2003). 

Definitie acţionar semnificativ: Acţionarul semnificativ este persoana care exercită 
drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social 
sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală 
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Restricţii! Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate 
de membru al consiliilor de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la 
care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi 
instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită.  

Restricţii! O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un 
mandat de consilier judeţean.  

(Incompatibilităţile pentru funcţia de consilier judeţean sunt specificate în art. 88 din 
Legea nr. 161/2003.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conform Legii nr. 161/2003, articolul 90, consilierii judeţeni şi consilierii locali care au 

funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, 
administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de 
conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu 

capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-

teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de 
lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei 
publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local 
aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu 
societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.  

Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt 
deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.  

Încălcarea dispoziţiei de mai sus atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la 

data încheierii contractelor. 

Prevederile art. 90 se aplică şi PERSOANELOR ÎNCADRATE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE 
MUNCĂ în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile 
autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de 
consiliile locale sau consiliile judeţene respective.  

Exemplu 1  

Dl. TS este consilier judeţean în Judeţul S. În acelaşi timp, este şi administrator şi membru al 
consiliului de administraţie pentru S.C. D S.A.,  societate înfiinţată de către consiliul local.  

Exemplu 2 

Dna. RC este consilier judeţean în Judeţul B. Aceasta deţine, în paralel, funcţia de director al 
unei direcţii din cadrul consiliului judeţean B.   

Exemplu 3 

Dna. FD este consilier judeţean în Judeţul C. În paralel, domnul FD este director adjunct, 
ulterior, director general şi preşedinte al consiliului de administraţie al unei regii autonome de 
interes naţional care are sediul în comuna T din Judeţul C.  
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3.4. Cazuri de incompatibilitate  
 

Este generată o situație de incompatibilitate în cazul în care persoana respectivă exercită, 
simultan, calitatea de ales local și una sau mai multe funcții/calități al căror cumul este 
interzis de lege.  

Reglementarea incompatibilităților vizează protejarea valorilor sociale care privesc 
imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice, având în vedere că funcțiile exercitate în 
stare de incompatibilitate se influențează sau se pot influența reciproc, funcția publică 
nemaiputând fi exercitată în condiții de obiectivitate și imparțialitate, fiind, astfel, 
vătămat principiul supremației interesului public.  

Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului de ales local și 
dacă acesta nu renunţă la funcţia/calitatea deţinută anterior în termen de cel mult 15 zile 
de la dobândirea calității de ales local. De asemenea, alesul local poate renunţa la funcţia 
deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate 
(art. 91 din Legea nr. 161/2003)  

Incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau 
ruda de gradul I a acestuia devin acţionari semnificativi la o societate comercială 
înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean (art. 89 din Legea nr. 

161/2003).  

Restricţii! Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, 
vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului 
de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar 
sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori 
cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de 
prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de 

asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau 
regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local 
sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau 
consiliile județene respective. Aceste prevederi se aplică și în cazul în care funcțiile sau 
calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local. (art.90 

din Legea nr. 161/2003).   

Sancţiune! Încălcarea prevederilor mai sus mentionate (art. 90) atrage încetarea de drept 
a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.  

Dacă alesul local avea încheiate contracte de prestări de servicii, de executare de lucrări, 
de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice 
locale din care face parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în 
subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile 

comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective, alesul local are 
obligația de a renunța la acestea anterior validării mandatului.  
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3.4.1. Prefect şi subprefect  
 

Prefecţii si subprefecţii nu pot exercita concomitent cu această funcţie si următoarele 
funcţii sau calităţi:  

 deputat sau senator;  

 primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al Municipiului Bucureşti;  
 consilier local sau consilier judeţean;  
 o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop 

comercial;  

 preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al 
consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau 
alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la 
instituţiile publice;  

 preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la 
societăţile comerciale prevăzute la litera anterioară (e);  

 reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la 
lit. e);  

 manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor 
şi societăţilor naţionale;  

 comerciant persoană fizică;  
 membru al unui grup de interes economic;  

 o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în 
acordurile şi convenţiile la care România este parte.  

(art. 85 din Legea nr. 161/2003) 

Excepţie de incompatibilitate! Prefecţii şi subprefecţii pot exercita funcţii sau activităţi 
în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.  

La data depunerii jurământului sau la data numirii în funcţie, persoanele care urmează să 
exercite funcţia de prefect sau subprefect sunt obligate să declare că nu se află în unul 
dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege (art. 86 din Legea nr. 161/2003).  

În cazul în care situaţia de incompatibilitate apare în timpul exercitării funcţiei de prefect 
şi subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de ministrul administraţiei 
publice, care îl va informa pe primul-ministru, pentru a dispune măsurile necesare. 

3.4.2. Funcţionarii publici  
 

 

 

 

Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii 
publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de 
demnitate publică (art. 94 alin. (1) din Legea nr. 161/2003).  
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Restricţii! Incompatibilitatea la funcţionarii publici se manifestă prin faptul că nu pot 
deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate (art. 

94 alin. (2) din Legea nr. 161/2003):   

 în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;  

 în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este 
suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale (la încheierea 
mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică 
deţinută sau într-o funcţie similar);  

 în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ 
din sectorul public;  

 în calitate de membru al unui grup de interes economic (Grupul de interes economic 
este definit de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 si reprezintă o asociere între două 
sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în 
scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al 
îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective).  

Excepţie de incompatibilitate! Starea de incompatibilitate nu se aplică pentru cazurile 
prevăzute de literele a) şi c) dacă:  

 este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte 
interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu 
capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele 

normative în vigoare;  
 este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în 

calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme 
sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;  

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

Excepţie de incompatibilitate! Nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul 
public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect 

finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi 
externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia 
funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control  asupra 

activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa 
de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează 
o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.  

 

 

 

 

Funcţionarul public X angajat în orice instituţie/autoritate publică nu poate 
deţine calitatea de consilier local/consilier judeţean.  
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Restricţii! Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat 
activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu 
scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare 
activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani 
după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.  

Excepţie de incompatibilitate! Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi 
funcţionarii publici cu statut special (documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt 
gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi)  pot 
exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei 
literar-artistice (art. 96 din Legii nr. 161/2003).  

Excepţie de incompatibilitate! De asemenea, pot exercita funcţii în alte domenii de 
activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile 
exercitate, potrivit fişei postului.  

Notă: În ceea ce priveşte legătura indirectă, intenţia legiuitorului este aceea de a face o 
legătură între pregătirea profesională a funcţionarului public şi funcţia pe care acesta o 

exercită.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu  

Primăria X câştigă un proiect finanţat din fonduri structurale. Echipa de proiect, incluzând 
managerul de proiect, asistent, responsabil financiar a fost formată din funcţionari publici din 
Primăria X.  

Funcţionarilor publici li s-au încheiat contracte de muncă pe lângă cele deja existente. Conform 
alineatului 2, litera a), articolul 94 din Legea nr. 161/2003, funcţionarii publici nu pot deţine 
alte funcții și nu pot desfășura alte activităţi remunerate în cadrul instituţiilor publice.  

Exemplul 1 

O persoană - numită în funcţia publică de consilier juridic şi care în fişa postului nu are atribuţii 
de reprezentare în faţa organelor jurisdicţionale a entităţii publice respective - nu poate 

reprezenta juridic o altă entitate, din sectorul privat, în faţa unor astfel de organe.  

Exemplul 2 

Dl. RT in calitatea sa de funcționar public deține/exercită si următoarele funcții/calități: 
administrator societate comercială, medic de familie, expert (orice domeniu), PFA, broker, 
președinte asociație neguvernamentală, cenzor, casier, titular cabinet psihologic, asistent social, 
informatician, instructor auto, traducător, mediator, șofer, mecanic auto.  

Deținerea simultană a unei funcții publice și desfășurarea activităților anterior menționate, în 
sectorul privat, generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 96 din 
Legea nr. 161/2003, dacă activitatea desfășurată în sectorul privat este în legătură directă sau 
indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public.  
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Excepţie de incompatibilitate! Funcţionarii au dreptul la asociere sindicală şi, deci, pot 
înfiinţa organizaţii sindicale, adera la ele şi exercita orice mandat în cadrul acestora (art. 
29 din Legea nr. 188/1999).  

3.4.3. Raporturi ierarhice directe  

 

Se interzic raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt 
soţi sau rude de gradul I - inclusiv dacă superiorul are calitatea de demnitar (articolul 95 

din Legea nr. 161/2003). 

Termen! Persoanele care se află în una dintre situaţiile de mai sus trebuie să opteze, în 
termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la 
calitatea de demnitar.  

Existenţa raportului ierarhic între soţi sau rude de gradul I şi neîndeplinirea obligaţiei de a 
opta se constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care 
dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de 
gradul I.  

Dacă superiorul este demnitar şi nu se îndeplineşte obligaţia de a opta, situaţia se 
constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea 
raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau rudă de gradul 
I.  

3.4.4. Candidaturi 

 

Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o 

funcţie de demnitate publică (art. 97 din Legea nr. 161/2003).  

Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:  

 pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;  
 până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care 

funcţionarul public a fost ales sau numit.  

Excepţie! Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în 
funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de 
serviciu şi pot candida pentru funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în 
condiţiile legii, a raporturilor de serviciu (art. 34 din Legea nr. 188/1999). 

3.4.5. Apartenenţa la formaţiuni politice  
 

Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, însă le este 
interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau 

să apere în mod public poziţiile unui partid politic (art. 98 din Legea nr. 161/2003 şi art. 
44 din Legea nr. 188/1999).   
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Sancţiune! Înalţii funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub 
sancţiunea destituirii din funcţia publică.  

3.4.6. Incompatibilităţi privind apartenenţa la organele de conducere a 
sindicatelor  

 

Termen! În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au 
calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor 

sindicale, aceştia au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la alegerea în organele de 
conducere ale organizaţiilor sindicale, să opteze pentru una dintre cele două funcţii. 

În cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de 
conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o 
perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală.  

Excepţie! Funcţionarii publici, alţii decât cei prevăzuţi mai sus, pot deţine simultan 
funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia 
respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le 
este aplicabil.  

3.5. Modalităţi de sancţionare specifice  
 

Destituirea se face prin act administrativ de către persoana care are competenţa legală de 
numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile 
funcţionarului public, în următoarele cazuri:  

 pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare 
care a avut consecinţe grave;  

 dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează 
pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data 

intervenirii cazului de incompatibilitate.  

Termen! Actul administrativ se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă 
anterior datei destituirii din funcţia publică.  

În contextul respectării prevederilor legii privind incompatibilităţile şi conflictele de 
interese, Agenţia Natională de Integritate este instituţia căreia îi revine sarcina legală de 
evaluare a prezumtivelor situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese.  

Aceasta, urmare a procedurii prevăzute de Legea nr. 176/2010, întocmeşte un raport de 
evaluare privind existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, 
după caz.  

Termen! Acest raport de evaluare poate fi contestat în instanţă în termen de 15 zile, iar, 
în caz de necontestare, rămâne definitiv. (Legea nr. 188/1999 prevede în articolul 101 
modalităţile de destituire a funcţionarilor publici din funcţie.) 
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4. Instrumente de control şi verificare ale conflictelor de interese şi 
incompatibilităţilor 
 

Sistemul PREVENT – Acesta a fost lansat oficial la sfârșitul lunii iunie 2017, cu scopul de a 
preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică prin instituirea unui mecanism de verificare exante, 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. 

 

Sistem electronic de evidenţă a declaraţiilor de avere şi de interese (D.A.I.)  - ANI a 

dezvoltat, în anul 2010, un sistem electronic de evidență a declarațiilor de avere și de 
interese (D.A.I.), care include următoarele componente: ¡ Conversia declarațiilor de avere 
şi de interese din format hârtie în format electronic, ca fundament al unei baze de date 
atât pentru Portal, cât şi pentru aplicaţia de Document Management ¡ Crearea şi 
managementul arhivei electronice a D.A.I. ¡ Accesul publicului la toate declaraţiile de 
avere şi de interese primite de ANI prin intermediul Portalului, disponibil pe pagina de 
Internet a Agenției, la adresa http://declaratii.integritate.eu/ Portalul permite 
efectuarea de căutări în funcție de o serie de criterii, precum: numele persoanei, 

instituția publică, funcția persoanei, data completării declarației, județ, localitate, tipul 
declarației (de avere sau de interese). 
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5. Codul de conduită al funcţionarilor publici  

 

 

 

 

 

 

 

 
Prin adoptarea şi intrarea în vigoare a Codului de conduita al funcţionarilor publici (legea 
7/2004), au fost puse bazele unui cadru normativ şi instituţional pentru morala şi etica 
funcţiei publice şi a funcţionarilor publici din ţara noastră. Codul de conduită al 
funcţionarilor publici, sancţionează unele dintre normele esenţiale de comportare pe care 
sunt ţinute să le respecte persoanele numite în funcţii publice de autoritate.  

Codul inserează, în cuprinsul Capitolului II, în mod detaliat, drepturile şi îndatoririle 
funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice, printre care se regăseste şi 
interdicţia de a  solicita ori accepta 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 natura politică care le-ar putea influenţa 
imparţialitate în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensa în 
raport cu aceste funcţii. 

Codul prevede, ca element al garanţiei respectării normelor prevăzute în cuprinsul său, ca 
incălcarea dispoziţiilor sale de către funcţionarul public poate atrage răspunderea 
disciplinară, în situaţiile în care prin faptele culpabile se creează prejudicii persoanelor 
fizice sau juridice. 

În acest sens, s-a stabilit faptul că atribuţiile de conducere şi de control ale aplicării 
prevederilor Codului să revină Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care poate fi 
sesizată cu privire la o încălcare sau neregulă. Revine, evident, în conformitate cu 
reglementarea oferită de Statutul funcţionarilor publici, comisiilor de disciplină sarcina de 
a examina şi cerceta asemenea fapte şi de a propune măsurile administrative, îndeosebi 
de ordin disciplinar. 

În cuprinsul Capitolului I sunt precizate domeniul de aplicare şi principiile generale. 
Astfel, se arată că, actul normativ reglementează normele de conduită ale funcţionarilor 
publici şi că acestea sunt obligatorii pentru funcţionarul public precum şi pentru 
persoanele  care  ocupă  temporar  o funcţie publică din cadrul autorităţii sau instituţiei 
publice. 

Codul de etică şi integritate stabileşte principii şi reguli morale la care aderă 
toţi demnitarii, funcţionarii publici şi personalul contractual. 
 

Codul nu se substituie în niciun caz actelor normative şi reglementărilor 
aplicabile în domeniul administraţiei publice, ci vine în completarea 
acestora. 
 

Se doreşte crearea unei culturi organizaţionale bazate pe valori şi a unui 
climat etic adecvat activităţii profesionale.  
 

Se urmăreşte prevenirea practicilor neconforme cu normele de etică şi 
informarea publicului cu privire la standardele de comportament moral care 

se aşteaptă din partea întregului personal. 
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Obiectivele noii reglementări sunt prevăzute în cuprinsul articolului 2, precizându-se că 
se urmăreşte asigurarea creşterii calităţii serviciului public, buna administrare în 
realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de coruptie, 
prin: 

 reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 
sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului 
instituţiei, al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

 informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se 
aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice; 

 crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţenii şi funcţionarii 
publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile publice, pe de alta parte. 

În referire la principiile generale care trebuie să guverneze conduita profesională a 
funcţionarului public, acestea apar formulate în articolul 3, astfel: 

 supremaţia Constituţiei şi a legii, principiul conform căruia funcţionarii publici au 
îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

 prioritate interesului public, principiul conform căruia în exercitarea funcţiei publice, 
funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decat 
interesul personal; 

 asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 
publice, principiul conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi 
regim juridic în situaţii identice sau similare; 

 profesionalismul, principiul conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a 
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, 
corectitudine şi conştiinciozitate; 

 imparţialitatea şi independenţa, principiul conform căruia funcţionarii publici sunt 
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, 
religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice; 

 integritatea morală, principiul conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să 
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori 
beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel 
de această funcţie; 

 libertatea gândirii şi a exprimării, principiul conform căruia funcţionarii publici pot să-
şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 
moravuri; 

 cinstea şi corectitudinea, principiul conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici trebuie să fie de bună-
credinţă; 

 deschiderea şi transparenţa, principiul conform căruia activităţile desfăşurate de 
funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 
cetăţenilor. 

5.1 Termenii utilizaţi 

Legiuitorul a redefinit termenii utilizaţi astfel: 
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 funcţionar public – persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; 

 funcţie publică – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea 
sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale; 

 interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile 
şi autoritaţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, 
recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care 
România este parte; 

 interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în 
mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii publici prin 
folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, 
ca urmare a exercitării funcţiei publice; 

 conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct 
ori indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât 
afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori 
îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea 
funcţiei publice deţinute; 

 informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care 
rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de 
suportul ei; 

 informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană 
identificată sau identificabilă. 

5.2 Prezentarea principalelor norme de conduită profesională ale funcţionarilor 
publici în Codul de Conduită al Funcţionarilor Publici 

 Capitolul II al Codului de conduită inserează în cuprinsul a 14 articole ceea ce 
legiuitorul a considerat că reprezintă normele generale de conduită ale 
funcţionarilor publici, astfel:  

 asigurarea unui serviciu public de calitate (articolul 5);  
 loialitatea faţă de Constituţie (articolul 6), loialitatea faţă de autorităţile şi 

instituţiile publice (articolul 7);  
 libertatea opiniilor (articolul 8);  
 activitatea publică (articolul 9);  
 activitatea politică (articolul 10); f 
 olosirea imaginii (articolul 11);  
 cadrul relaţiilor (articolul 12);  
 conduita şi relaţiile internaţionale (articolul 13); 
 interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor (articolul 

14); 
 participarea la procesul de luare a deciziilor (articolul 15);  
 obiectivitate în evaluare (articolul 16);  
 folosirea prerogativelor de putere publica (articolul 17); 
 utilizarea resurselor publice (articolul 18) şi  
 limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri (articolul 19). 

În cele ce urmează este abordat, modul de reglementare a normelor de conduită 
profesională specifice funcţionarilor publici, astfel: 

 Codul ridică la rang de principiu asigurarea unui serviciu public de calitate, 
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stabilind obligaţia funcţionarilor publici de a participa activ la luarea deciziilor şi la 
transpunerea lor în practică, pentru realizarea atribuţiilor instituţiilor publice. În 
exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un 
comportament profesionist, precum şi de a  asigura, în condiţiile legii, 
transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în 
integritatea, împarţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice; 

 În articolul care reglementează loialitatea faţă de Constituţie şi faţă de legile 
ţării, este prevazută şi obligaţia funcţionarilor publici de a se conforma 
dispoziţiilor legale privind restrângerea unor drepturi, datorata naturii funcţiilor 
publice deţinute. 

 Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau 
instituţiei publice în care îţi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la 
orice act faţă de care poate produce prejudicii imaginii ori intereselor legale ale 
acesteia. 
 

 În completarea obligaţiilor care le revin funcţionarilor din Statutul funcţiei publice, 
Codul de conduită prevede că acestora le este interzis: 
 să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi 
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

 să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi 
în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are 
calitatea de parte; 

 să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele 
prevăzute de lege; 

 să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă 
aceasta dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze 
imaginea sau drepturile instituţiei sau ale unor funcţionari publici, precum şi ale 
persoanelor fizice sau juridice; 

 să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea 
promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva statului ori autorităţii 
sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

Aceste obligaţii subzistă şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 
ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. Dezvăluirea informaţiilor 
care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, 
la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi sau instituţii publice, este permisă 
numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul 
public respectiv îşi desfăşoară activitatea. 

Prevederile Codului de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia 
legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în 
condiţiile legii. 

 Codul mai cuprinde prevederi cu privire la libertatea opiniilor, menţinând obligaţia 
funcţionarului ca, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să respecte demnitatea 
funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; 

 Conform legii, activitatea publică, respectiv relaţiile cu mijloacele de informare  în 
masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducatorul 
autorităţii sau instituţiei publice. Funcţionarii publici desemnaţi să participe la 
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activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele 
mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice în care îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest 
sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având 
obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de 
vedere oficial al autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară 
activitatea. 

 Cu privire la activitatea politică a funcţionarilor publici, Codul prevede că acestora le 
este interzis : 

 să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
 să furnizeze sprijin logistic candidatilor la funcţii de demnitate publică; 
 să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice 

care fac donaţii sau sponsorizări partidelor politice; 
 să afiseze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne sau obiecte 

inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor 
acestora. 

 Cu privire la folosirea imaginii proprii, în considerarea funcţiei publice deţinute, 
funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii 
în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în 
scopuri electorale. 

 Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice este reglementat de articolul 12. 
Astfel, funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi 
demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 
desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea 
funcţiei publice, prin: 

 întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
 dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 
 formularea unor sesizări  sau plângeri calomnioase. 

 Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru 
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia 
să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: 

 promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de 
situaţii de fapt; 

 eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind 
naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, 
vârsta, sexul sau alte aspecte. 

 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale este prevăzută în cuprinsul articolului 13, 
astfel: funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul 
unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte 
activitaţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării 
şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă. În relaţiile cu reprezentanţii 
altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind 
aspecte naţionale sau dispute internaţionale. În deplasările externe, funcţionarii 
publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este 
interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. 

 Cu privire la interdicţia de a accepta cadouri, servicii şi avantaje, Codul de conduită 
stabileşte expres că le este interzis funcţionarilor publici să accepte cadouri, servicii şi 
avantaje. Funcţionarii publici nu trebuie să solicite sau să accepte cadouri, servicii, 
favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, 
părinţilor, prietenilor sau persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură 
politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute 
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sau pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. 
 În procesul de luare al deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze 

conform prevederilor legale şi să-şi exercite capacitatea de apreciere în mod 
fundamentat şi imparţial. Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei 
decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, 
precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 

 Codul prevede că, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, 
funcţionarii trebuie să dea dovadă de obiectivitate. Funcţionarii publici de conducere 
au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare al 
competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun sau 
aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea 
de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori 
discriminare. Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să 
defavorizeze accesul sau promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de 
rudenie, afinitate etc. 

 Folosirea prerogativelor de putere publică. Este interzisă folosirea de către 
funcţionarii publici a prerogativelor funcţiei publice deţinute, în alte scopuri decât 
cele prevăzute de lege. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de 
elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete 
ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de 
foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau 
morale altor persoane. 

 Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau 
relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa 
anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei asemenea măsuri. 

 Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în 
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, sau să le sugereze acest lucru, 
promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

Utilizarea resurselor publice: Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea 
proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite 
producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 
Funcţionarii publici au obligaţia să folosească pe durata timpului de lucru, bunurile 
aparţinând autorităţii sau instituţiei publice, numai pentru desfăşurarea activităţilor 
aferente funcţiei publice deţinute. Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, 
potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în 
conformitate cu prevederile legale. Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi 
publicistice în interes personal sau activităţi didactice, le este interzis să folosească 
timpul de lucru sau logistica autorităţii sau institutiei publice pentru realizarea acestora. 

Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri: Orice funcţionar public 
poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor 
cazuri: 

 când a luat la cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 
despre valoarea sau calitatea bunurilor care urmează să fie vandute; 

 când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vănzării 
bunului respectiv; 

 când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 
persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces. 
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5.3. Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională  

Transformând regulile de conduită şi morală în veritabile norme juridice, Codul de 
conduită stabileşte care sunt modalităţile de control şi coordonare a modului de 
respectare a acestor norme. Intregul Capitol III al legii cuprinde reglementări în acest 
sens, cu referire expresă la rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în acest 
demers. 

Astfel, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează şi controlează aplicarea 
normelor prevăzute de prezentul Cod de conduită, exercitând urmatoarele atribuţii: 

 urmăreşte aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a 
prevederilor Codului de conduită; 

 primeşte petiţii şi sesizări privind încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită; 
 formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizată; 
 elaborează studii şi cercetari privind respectarea prevederilor prezentului Cod de 

conduită; 
 colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi 

aplicarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici. 

Prin activitatea sa, Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici nu poate influenţa derularea 
procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi institutiilor. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate fi sesizată de orice persoană cu privire 
la: 

 încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită de către un funcţionar public; 
 constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui funcţionar public, pentru a-l 

determina să încalce dispoziţii legale în vigoare sau să le aplice necorespunzător. 

Sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de 
disciplină competente potrivit legii. Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau 
prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici sau a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va verifica actele şi faptele pentru care a fost 
sesizată, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a facut 
sesizarea. Sesizările înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vor fi 
centralizate într-o bază de date necesară pentru: 

 identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională; 
 identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională; 
 adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a 

prevederilor legale. 

Rezultatele activităţii de cercetare se consemnează într-un raport, pe baza căruia 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va formula o recomandare către autoritatea 
sau instituţia publică respectivă cu privire la modul de soluţionare a situaţiei cu care a 
fost sesizată.  
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Recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi comunicată: 

 funcţionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea; 
 funcţionarul public care face obiectul sesizării; 
 conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public care face 

obiectul sesizării îşi desfăşoară activitatea. 

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data soluţionării, autorităţile şi instituţiile publice 
au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modul de 
soluţionare a măsurilor prevăzute în recomandare. În cazul în care, în situaţia sesizată 
sunt implicaţi conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjuncţii acestuia, 
recomandarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici va fi transmisă şi structurii 
ierarhic superioare instituţiei sau autorităţii publice sau, după caz, primului-ministru. 

Raportul anual cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, 
care se întocmeşte de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se prezintă Guvernului, 
trebuie să cuprindă şi următoarele date: 

 numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită 
profesională; 

 categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat normele de conduită 
morală şi profesională; 

 cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor Codului de conduită; 
 evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să actioneze sub 

presiunea factorului politic; 
 recomandările propuse; 
 autorităţile sau instituţiile publice care nu au respectat recomandările. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod 
detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publica. 

Codul de conduită conține, începând cu articolul 24 „Răspunderea”, sancţiuni pentru 
nerespectarea prevederilor sale. Se stabilește expres că încălcarea dispoziţiilor Codului 
de conduită atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii. 
Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor Codului de 
conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare. 

În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, 
vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. Funcţionarii 
publici răspund potrivit legii şi în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea 
normelor de conduită profesională creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 

  

http://www.poca.ro/


 
 

www.poca.ro 
 

60 
 

  

Exemplu  

După desfăşurarea a două din cele trei probe ale concursului de recrutare organizat în cadrul 
unei agenţii guvernamentale, preşedintele agenţiei a luat cunoştinţă (de la un „avertizor de 
integritate”) de faptul că unul dintre membrii comisiei de concurs beneficiase de meditaţii 
gratuite pentru admiterea la facultatea de drept din partea unui candidat la concursul respectiv. 
Faţă de această situaţie, pe baza Art. 34 alin. (4) din HG nr. 611/2008, preşedintele agenţiei a 
dispus înlocuirea din comisia de concurs a funcţionarului public în cauză (considerând că acesta 
a încălcat Art. 35 din HG nr. 611/2008, în sensul că nu a informat despre conflictul de interese şi 
nu s-a abţinut de la participarea la activitatea comisiei). În acelaşi timp, preşedintele agenţiei a 
sesizat comisia de disciplină invocând acelaşi articol 35 din HG nr. 611/2008. 

Măsurile dispuse de preşedintele agenţiei au fost parţial corecte, astfel:    

 înlocuirea funcţionarului public din comisie a fost corectă (întemeiată în drept pe Art. 34 
alin. (4) din HG nr. 611/2008); cu privire la fapta funcţionarului public, însă, în acest caz a 
fost vorba nu despre „interese patrimoniale care puteau afecta imparţialitatea şi 
obiectivitatea evaluãrii”, ci de „foloase de orice natură” de care funcţionarul public 
beneficiase din partea candidatului la acel concurs, faptă ce constituia infracţiunea de 
conflict de interese, prevăzută de Art. 301 din Codul penal (şi nu abaterea disciplinară 
prevăzută de Art. Art. 77 alin. (2) lit. j din Legea nr. 188/1999: „Constituie abatere 
disciplinară încălcarea prevederilor legale referitoare incompatibilităţi, conflicte de interese 
şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici” – respectiv de Art. 35 din HG nr. 
611/2008)     

 în consecinţă, se impunea ca preşedintele agenţiei să sesizeze nu comisia de disciplină, ci, 
“de îndată, organele de urmărire penală” (neprocedând astfel, el însuşi a fost pasibil de 
răspundere penală pentru infracţiunea de “omisiunea sesizării”, prevăzută de Art. 267 din 
Codul penal)     

 încălcarea în condiţiile legii penale a reglementărilor cu privire la conflictele de interese 
poate să constituie infracţiune şi să fie sancţionată astfel inclusiv prin raportare la 
dispoziţiile Art. 79 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 161/2003: “În cazul existenţei unui conflict 
de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea 
deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic 
căruia îi este subordonat direct. Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, 
răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii”. 

Speţa de faţă face evidentă atenţia pe care funcţionarii publici desemnaţi membri ai comisiilor 
de concurs şi de contestaţii, dar şi conducătorii instituţiilor publice şi consilierii de etică, 
trebuie s-o dea cunoaşterii şi interpretării corecte a legislaţiei privind conflictele de interese şi 
incompatibilităţile.  
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5.4 Principii  

5.4.1 Prevenţia 

Respectarea principiilor și standardelor de conduită sunt elemente definitorii care trebuie 
avute în vedere în desfășurarea activităţii de către funcţionarii publici. Dacă un funcţionar 
public este sancţionat pentru încălcarea normelor de conduită, acesta își prejudiciază în 
mod serios cariera profesională.  În acest context, organizarea sesiunilor de informare în 
domeniul eticii au rolul de a preveni situaţiile care pot genera încălcarea normelor în 
domeniu şi conduce la asigurarea securităţii carierei funcţionarilor publici. În cadrul 
sesiunilor de informare poate fi avută în vedere identificarea factorilor de risc şi a 
vulnerabilităţilor, astfel că fiecărei autorităţi sau instituţii publice în parte îi revine 
sarcina de a realiza această identificare, raportată la domeniul specific de activitate. 
Aceasta datorită faptului că spre exemplu, factorii de risc şi vulnerabilităţile specifice cu 
care se poate confrunta personalul vamal este diferit de cei care pot fi identificaţi în 
domeniul protecţiei consumatorilor. Identificarea acestora se raportează la mai mulţi 
factori, cum ar fi: locul de muncă, postul ocupat de funcţionarul public, responsabilităţile 
acestuia, existenţa sau nu a contactului direct cu beneficiarii serviciului public, etc. 

5.4.2 Responsabilitate 

O reglementare strictă și stabilirea procedurilor nu asigură în mod cert atingerea scopului 
principal reprezentat de respectarea întocmai a normelor de conduită. Definirea clară a 
obiectivelor, ca instrument managerial, atingerea acestora prin exercitarea atribuţiilor de 
către funcţionarii publici, conduce la creșterea gradului de responsabilizare şi implicit 
conferă garanţia aplicării valorilor etice. Funcţionarii publici sunt pregătiţi profesional 
pentru a duce la îndeplinire obiectivele instituţionale propuse și pentru a atinge 
rezultatele dorite. Profesionalismul și competenţa reprezintă garanţia asigurării unui 
serviciu public eficient către beneficiarii serviciului public, ca responsabilitate directă în 
sarcina funcţionarilor publici. 

5.4.3 Eliminarea vulnerabilităţilor 

Activităţile vulnerabile sunt acele acţiuni care prin specificul lor presupun un anumit grad 
de risc potenţial, care exploatat ar conduce la săvârșirea unei fapte care constituie o 
încălcare a Codului de conduită. Eliminarea vulnerabilităţilor poate fi realizată prin 
propuneri concrete de diminuare a riscurilor potenţiale sau existente, care pot fi 
propuneri legislative, procedurale sau organizatorice. 
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6. Identificarea timpurie şi prevenirea riscurilor de fraudă cu 
fonduri europene în procedurile de achiziţii publice  
 

6.1. Instituţii europene de control  
 
DG OLAF – Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF face parte din Comisia 

Europeană și intră în responsabilitatea Comisarului pentru buget și resurse umane 

Comitetul de Supraveghere al OLAF - este format din 5 experți independenți numiți prin 
acordul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei pe un mandat de 5 ani. 

Comisia pentru controlul bugetar a Parlamentului European - monitorizează modul în 
care este utilizat bugetul UE. Aceasta cooperează îndeaproape cu OLAF, acordând o 
atenție specială legislației în materie de combatere a fraudei și a altor nereguli. 

Curtea de Conturi Europeană - controlează finanțele UE și ajută Parlamentul European și 
Consiliul să urmărească modul în care se implementează bugetul UE, furnizând rapoarte și 
orientări privind atât gestionarea financiară, cât și alte activități. Curtea de Conturi 
verifică dacă operațiunile financiare au fost înregistrate corespunzător, executate și 
gestionate legal, pentru a garanta eficiența și realizarea de economii. Curtea de Conturi 
informează OLAF dacă are suspiciuni cu privire la eventuale fraude sau acte de corupție. 

Parchetul European - Dispozițiile privind înființarea unui Parchet European figurează ca 
prioritate pe agenda viitoare a Uniunii Europene, competențele acestuia urmând  a fi 
acelea de a investiga, urmări și a da în judecată autorii de infracțiuni ce aduc atingere 
bugetului Uniunii Europene. 

Sistemul legislativ şi instituţional din România privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor/fraudelor în utilizarea fondurilor europene    

Principalele acte normative care reglementează în prezent prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor/fraudelor în utilizarea fondurilor europene sunt:  

 OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora cu modificările și completările ulterioare;  

 HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 

66/2011 cu modificările și completările ulterioare.   

6.2. Instituţii de control din România  

Principalele instituţii cu atribuţii în constatarea neregulilor, aplicarea de sancţiuni 

constând în corecţii financiare şi investigarea suspiciunilor de fraudă   
 

A. Gestionarea fondurilor europene  
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 Autoritățile de Management    
 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  
 Oficiul de Plăți și Contractare PHARE  
 Autoritățile naționale responsabile de participarea României la alte programe 

finanțate din fonduri europene  

B. Certificare  

 Autoritatea de Certificare și Plată – Ministerul Finanțelor Publice 

C. Audit   

 Autoritatea de Audit 

D. Control   

 Departamentul pentru Luptă Antifraudă 

 Direcția Națională Anticorupție   

6.3. Legătura dintre neregulă – suspiciune de fraudă – fraudă.  Sisteme şi 
indicatori de fraudă   
 
Neregulă: orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu 
dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor 
angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau o 
inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor 
europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul UE/bugetele donatorilor 

publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printro sumă 
plătită necuvenit.   

Corecţie financiară: măsură administrativă luată de autoritățile competente care constau 

în excluderea de la finanțarea din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale a 
cheltuielilor pentru care a fost constatată o neregulă; 

Suspiciune de fraudă (neregulă intenţionată): o neregulă care determină inițierea unei 
proceduri administrative sau judiciare pentru a stabili existența unei intenții, în special de 
fraudă. 

Fraudă: infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene 
și/sau a fondurilor naționale aferente, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale 

 

 

 

 

DIFERENŢA ÎNTRE SUSPICIUNEA DE FRAUDĂ ŞI FRAUDĂ  
Suspiciunea de fraudă conţine un element subiectiv de la început. Ca să fie 
suspiciune de fraudă trebuie să existe o referire de aducere la cunoştinţă la 
parchet sau să existe un proces în instanţă pe rol.  
Neregula este comisă neintenţionat. Frauda este o neregulă comisă intenţionat. 
Frauda este legată de domeniul penal: nu poţi să ai o fraudă prin sancţiune 
administrativă ! 
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Potrivit informaţiilor de către Autorităţile de Management din cele 17.034 contracte 

de finanţare semnate, în perioada 2011 – 2014 în 17,4% din contracte (2.977) au fost 
identificate nereguli în achiziţiile publice realizate de beneficiari şi aplicate corecţii 
financiare de peste 230 milioane de euro.   

Nereguli – corecții financiare   

 

Cauzele cele mai frecvente pentru care au fost constatate nereguli și aplicate sancțiuni de 
tipul corecțiilor financiare în achizițiile realizate în proiectele cu finanțare din fonduri 
structurale au fost:  

Criteriile de selecţie discriminatorii şi restrictive (73%);  

Cele mai frecvente erori pe care le fac autoritățile contractante (conform notelor de 
constatare) sunt acelea că stabilesc criterii de atribuire/factori de evaluare nelegali – în 
notele de constatare apar diverse exprimări (criterii de calificare restrictive, cerinţe 
restrictive, cerinţe de natură a restrânge participarea operatorilor economici la licitaţie, 
cerinţe disproporţionate etc.) 

Nu există o motivare suficientă pentru justificarea unei proceduri de achiziţie de tip 
negociere fără publicare anunţ (12%)   

Abaterea prevăzută în Anexa la OUG nr. 66/2011 (punctul 1.3) este sancționabilă cu până 
la 100% din valoarea contractelor suplimentare, în situația în care procentul acestora 
depășește procentul din valoarea contractului inițial stabilit ca limită prin legislația 
națională și comunitară privind achizițiile publice, până la 25% rată a corecției, în cazul în 
care valoarea totală a contractelor suplimentare (actelor adiționale) fără respectarea 
legislației naționale privind achizițiile publice nu depășește procentul din valoarea 
contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația națională și comunitară. 

Încălcarea principiilor transparenţei (6%)  

Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și 
transparență (Criteriul 2.1 din Anexă) se sancționează cu o corecție financiară de 25% din 
valoarea contractului în cauză. 

Nedemonstrarea caracterului imprevizibil al unor acţiuni care au generat acte 
adiţionale/contracte suplimentare (6%)  

Acest criteriu se subsumează situației prezentate la pct. 2 mai sus – respectiv abaterea 

constând în atribuirea de contracte de achiziție (acte adiționale) pentru lucrări de servicii 
sau bunuri suplimentare atribuite fără aplicarea unei proceduri competitive, fără 
respectarea condițiilor prevăzute în legislația națională și comunitară, inclusiv în absența 
unei urgențe extreme determinate de apariția unor evenimente imprevizibile sau în 
absența unor circumstanțe neprevăzute.   

Plaja de corecții financiare aplicabile pentru acest tip de neregulă este de la 100% la 25%, 
în funcție de gravitatea abaterii.   
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Nesolicitarea de clarificări cu privire la preţul neobişnuit de mic (3%)  

Acest criteriu nu apare ca atare în Anexa din OUG nr. 66/2011 și nici în HG nr. 875/2011 
privind Normele metodologice, însă el a fost comunicat ca și criteriu în baza căruia  
Autoritățile de Management au constatat nereguli și au aplicat corecții financiare.   

Alte criterii în baza cărora s-au constatat nereguli și s-au aplicat corecții financiare au 

fost: încălcarea principiului tratamentului egal al operatorilor, procedură de atribuire cu 
un singur candidat, utilizarea criteriilor de calificare ca factori de evaluare.   

În privința tipurilor de contracte în care au fost întâlnite cele mai frecvente nereguli, 

situația statistică indică o incidență crescută de nereguli pentru: contractele de lucrări 
(62%), contractele pentru servicii de audit (14%), contractele pentru activități de 
proiectare (7%). 

Suspiciuni de fraudă   

Din cele 2.977 de nereguli raportate de Autoritățile de Management în intervalul analizat, 
în aproximativ 18% (532) din cazuri au fost formulate suspiciuni de fraudă și înaintate 
către DLAF.    

Elementul – cheie în stabilirea situațiilor în care există un potențial de fraudare a 
fondurilor europene este reprezentat de intenția beneficiarului în comiterea respectivei 
nereguli. Astfel, o neregulă determină inițierea unor proceduri administrative sau juridice 
la nivel național în vederea stabilirii existenței unui comportament intenționat, în special 
a unei fraude (conform Regulamentul Comisiei nr.  1828/2006).  

Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația completării 
unui formular denumit Suspiciune de neregulă/Suspiciune de fraudă pentru toate 
constatările cu implicații financiare, transmis către DLAF. Modelul de formular este 
cuprins în Anexa 2 din HG nr. 875/2011 

Frauda – indicatori de fraudă   

Din cele 532 de suspiciuni de fraudă transmise către DLAF de la autoritățile cu competențe 
în gestionarea fondurilor europene, 321 au fost transmise mai departe ca sesizări de 
fraudă către organele de cercetare penală (în speță Direcția Națională Anticorupție). 
Numărul de dosare trimise în judecată pentru fraude cu fonduri europene de către 

Direcția Națională Anticorupție în anul 2014 a fost de 52 – în medie, doar 10% din 
suspiciunile de fraudă comunicate de către autoritățile cu competențe în gestionarea 
fondurilor europene stau la baza unor dosare trimise în judecată pentru acuzații de fraudă 
cu fonduri europene.    

În privinţa fraudelor în contractele de achiziţii publice există 16 sisteme de fraudare 
comune (cu indicatorii aferenţi) prevăzute în HG nr. 875/2011 

 Corupție – mită și comisioane ilegale 

 Nedeclararea conflictelor de interese 
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 Practici de cooperare secretă (depunerea de oferte de curtoazie, abținerea de la 
participare, rotația ofertelor, împărțirea piețelor)  

 Oferte discrepante  

 Manipularea specificațiilor 
 Divulgarea datelor referitoare la licitații  
 Manipularea ofertelor  

 Atribuiri nejustificate unui singur ofertant 

 Fragmentarea achizițiilor 
 Combinarea contractelor 

 Stabilirea incorectă a costurilor  
 Manipularea prețurilor 
 Neîndeplinirea specificațiilor contractului 
 Facturi false, duble sau cu prețuri excesive 

 Furnizori de servicii fictivi  

 Substituția produsului 

În privinţa indicatorilor de fraudă, pentru fiecare dintre cele 16 sisteme de fraudare 
există în prezent cuprinse în Anexa 1 la normele metodologice exemple de asemenea 
indicii/indicatori, dar şi alte informaţii de tip semnale de avertizare:   

Corupţie – mită şi comisioane ilegale   

Indicatori: tratamentul favorabil nejustificat acordat unui contractant de către un 
responsabil pentru contractare într-o perioadă de timp  

Nedeclararea conflictelor de interese    

Indicatori:  

 Favorizarea inexplicabilă sau în mod excepțional a unui anumit contractant sau 
vânzător;  

 Acceptarea continuă a unor lucrări la prețuri ridicate și de calitate scăzută; 
 Responsabilul pentru contractare nu depune sau nu completează declarația privind 

conflictele de interese; 

 Responsabilul pentru contractare refuză predarea responsabilităților legate de 
contractul în cauză și preluarea altor atribuții similare;  

 Responsabilul pentru contractare efectuează o activitate paralelă. 

Practici de cooperare secretă   

Indicatori:   

 Oferta câștigătoare are un preț prea mare în raport cu estimările de costuri, listele de 
prețuri publicate, lucrările sau serviciile similare sau mediile la nivel de industrie și 
prețurile de piață corecte;  

 Toți ofertanții mențin prețuri ridicate; 

 Prețul ofertelor scade atunci când la licitație se alătură un ofertant nou; 
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 Rotația ofertanților câștigători în funcție de regiune, tip de activitate, tip de lucrări; 
 Ofertanții respinși sunt angajați ca subcontractanți; 
 Configurație anormală a ofertelor (ex: oferte separate de procentaje exacte, oferta 

câștigătoare este cu puțin sub pragul de preț acceptat, se încadrează exact în bugetul 
alocat, este prea mare, prea apropiată, diferența este excesivă, sumele sunt rotunjite, 
incomplete etc.)  

 Legături aparente între ofertanți, cum ar fi adrese, angajați sau numere de telefon 
comune;  

 În oferta contractantului sunt incluși subcontractanți aflați în competiție pentru 
contractul principal; 

 Contractanții calificați se abțin de la depunerea unei oferte și devin subcontractanți, 
sau ofertantul cu cel mai scăzut preț se retrage și devine subcontractant; 

 Unele societăți licitează întotdeauna una împotriva celeilalte, în timp ce altele nu o 
fac niciodată; 

 Ofertanții respinși nu pot fi localizați pe internet sau în nomenclatoarele de societăți, 
nu au adrese (sunt societăți fictive)  

Oferte discrepante   

Indicatori:  

 Oferta pentru anumite activități pare a fi scăzută; 
 După atribuirea contractului au loc modificări sau eliminări ale cerințelor privind 

activitățile; 
 Activitățile pentru care se primesc oferte sunt diferite față de contractul propriu – zis;  

 Ofertantul are legături apropiate cu personalul responsabil cu achizițiile sau a 
participat la redactarea specificațiilor.   

Manipularea specificaţiilor   

Indicatori:  

 Doar un singur ofertant sau foarte puțini ofertanți răspund la cererile de oferte;  
 Există similitudini între specificații și produsele sau serviciile contractantului 

câștigător; 
 Se primesc reclamații din partea celorlalți ofertanți; 
 Specificațiile sunt semnificativ mai restrânse sau acoperă o sferă mai largă decât în 

cazul cererilor de ofertă anterioare; 
 Specificații neobișnuite sau nerezonabile; 
 Acordarea unui număr ridicat de contracte unui singur furnizor; 
 Socializare sau contacte personale între personalul responsabil cu contractarea și 

ofertanți pe durata procedurii de atribuire;  
 Cumpărătorul definește un articol folosind denumirea uni mărci comerciale în locul 

unei descrieri generice fără să folosească sintagma sau echivalent sau fără să se 
justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilități tehnice;  

Divulgarea datelor referitoare la licitaţii   
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Indicatori: 

 Metode ineficiente de control al procedurilor de atribuire, reducerea nejustificată a 
termenelor legale; 

 Oferta câștigătoare are un preț cu foarte puțin mai scăzut decât următoarea ofertă cu 
preț scăzut; 

 Unele oferte sunt deschise în avans; 
 Sunt acceptate oferte care depășesc termenul limită; 
 Ofertantul care depune oferta după expirarea termenului este câștigător; 
 Toate ofertele sunt respinse, iar contractul este relicitat; 

 Ofertantul câștigător comunică în privat cu personalul însărcinat cu contractarea (e-

mail sau alte mijloace) în timpul perioadei de atribuire.   

Manipularea ofertelor  

Indicatori: 

 Reclamații din partea ofertanților; 
 Metode de control deficiente și proceduri de licitație inadecvate; 
 Indicii privind modificarea ofertelor după recepție; 
 Anularea unor oferte pe motivul unor erori; 

 Un ofertant calificat este descalificat din motive suspecte; 

 Activitatea nu este re-licitată, deși numărul ofertelor primite a fost inferior minimului 
necesar.   

Atribuiri nejustificate unui singur ofertant   

Indicatori:  

 Atribuiri în favoarea unui singur ofertant la prețuri superioare sau puțin inferioare 
plafoanelor de atribuire concurențială; 

 Achiziții publice desfășurate anterior în condiții concurențiale au devenit 
neconcurențiale; 

 Fragmentarea achizițiilor, pentru a evita plafonul de ofertare concurențială;  
 Cererea de ofertă este transmisă unui singur furnizor de servicii   

Fragmentarea achiziţiilor   

Indicatori: 

 Două sau mai multe achiziții consecutive și asemănătoare de la același contractant, 
situate imediat sub plafoanele de acordare concurențială sau sub limita de la care se 
efectuează investigații de către cadrele de conducere; 

 Separarea nejustificată a achizițiilor, de exemplu contracte separate pentru manoperă 
și materiale, fiecare având o valoare inferioară plafoanelor de ofetare; 

Achiziții consecutive în valori situate imediat sub plafoane.   
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Combinarea contractelor   

Indicatori: 

 Facturi similare prezentate pentru activități sau contracte diferite; 
 Contractantul facturează mai mult de o activitate pentru aceeași perioadă de timp.   

Stabilirea incorectă a costurilor    

Indicatori: 

 Sume excesive sau neobișnuite percepute pentru forța de muncă; 
 Sumele percepute pentru forța de muncă nu sunt reflectate de evoluția lucrărilor 

prevăzue de contract; 
 Modificări evidente ale fișelor de pontaj; 
 Nu se găsesc fișele de pontaj; 
 Pentru aceleași costuri ale materialelor se percep sume în mai multe contracte; 
 Costurile indirecte sunt facturate drept costuri directe.   

Manipularea preţurilor   

Indicatori: 

 Contractantul refuză/amână sau nu poate furniza documente justificative privind 
costurile; 

 Contractantul furnizează documente incorecte sau incomplete; 
 Informațiile privind prețul nu mai sunt valabile; 
 Prețuri ridicate comparativ cu contracte similare, liste de prețuri sau medii la nivel de 

industrie.   

Neîndeplinirea specificaţiilor contractului    

Indicatori: 

 Discrepanțe între rezultatele testelor și inspecțiilor, pe de o parte, și clauzele și 
specificațiile contractului, pe de altă parte 

 Absența certificatelor sau a documentelor de testare/inspecție;  
 Calitate inferioară, activitate nesatisfăcătoare și număr mare de reclamații.  

Facturi false, duble sau cu preţuri excesive   

Indicatori:  

 Mărfuri sau servicii facturate nu se află în inventar sau nu pot fi localizate; 
 Nu există confirmări de primire a unor bunuri sau servicii facturate; 
 Comenzile de achiziție pentru unele bunuri sau servicii facturate sunt inexistente sau 

suspecte; 

 Registrele contractantului nu indică finalizarea lucrărilor sau efectuarea cheltuielilor 
necesare; 
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 Prețurile de facturare, sumele, descrierile sau datele privind articolele depășesc sau 

nu corespund cu prevederile contractuale, comanda de achiziție, fișele de magazie, 
inventarul sau rapoartele de producție; 

 Facturi multiple cu sumă, număr, date identice;  
 Subcontracte în cascadă;  
 Plăți în numerar; 
 Plata către societăți off-shore.   

Furnizori de servicii fictivi    

Indicatori: 

 Furnizorul de servicii nu poate fi găsit în nomenclatoarele de societăți, pe internet, cu 
ajutorul motorului de căutare Google sau al altor motoare de căutare; 

 Adresa furnizorului de servicii nu poate fi găsită; 
 Adresa sau numărului de telefon ale furnizorului de servicii sunt incorecte; 
 Este folosită o societate off-shore.  

Substituţia produsului   

Indicatori: 

 Ambalaje neobișnuite sau generice: ambalajul, culorile sau forma diferă de norme; 
 Discrepanța între aspectul așteptat și cel real; 
 Numerele de identificare ale produsului diferă de numerele publicate sau de cele de 

catalog ori de sistemul de numerotare; 

 Număr de defecțiuni înregistrat în cadrul testelor sau în utilizare peste medie, înlocuiri 
anticipate ori costuri ridicate de întreținere și de reparație; 

 Certificatele de conformitate sunt semnate de persoane necalificate sau neautorizate; 

 Diferențe semnificative între costurile estimate și cele reale ale materialelor;  
 Contractantul nu a respectat graficul lucrărilor, dar recuperează întârzierile cu 

rapiditate; 

 Numere de serie atipice sau șterse: numerele de serie nu corespund sistemului de 
numerotate al produsului autentic; 

 Numerele sau descrierile facturii sau ale obiectelor de inventar nu corespund datelor 

din ordinul de achiziție.   

Recomandări privind consolidarea capacităţii de identificare timpurie/prevenţie a 
apariţiei fraudelor   
 

 Numărul mare de corecții financiare aplicate în situații de nereguli poate indica un 
potențial semnificativ de (suspiciuni de) fraudă, dar în egală măsură poate fi și un 
indicator al ambiguității definirii/înțelegerii de către ofițerii de control a situațiilor 
care generează nereguli și atrag după sine aplicarea de corecții 
financiare.Recomandăm elaborarea unor situații sintetice cu jurisprudență aferente 
fiecărei categorii de abateri constatate din Anexa la OUG nr. 66/2011 la nivelul 
fiecărei autorități cu competențe de gestionare a fondurilor europene.   
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 Analiza jurisprudenței privind cele mai frecvente cauze de aplicare a corecțiilor 
financiare (ex: criteriile de selecție discriminatorii și restrictive) în vederea 
identificării recurenței unor asemenea criterii și suprapunerea lor peste indicatorii de 
fraudă prevăzuți în HG nr. 875/2011;  

 Analiza jurisprudenței cazurilor de achiziții publice contestate la Consiliul Național 
pentru Soluționarea Contestațiilor în baza unor criterii de selecție discriminatorii și 
restrictive, în vederea identificării pattern-urilor care pot atrage situații de corecții 
financiare;  

 Crearea unor tipologii de risc pentru procedurile de achiziții publice și elaborarea unor 
misiuni de control tematice, pe anumite tipuri de contracte, respectiv, posibile tipuri 

de abateri constatate prin analiza jurisprudenței existente în prezent.   
 Întărirea departamentelor de control intern din autoritățile contractante în toate 

componentele acestora, respectiv: mediul de control, evaluarea riscurilor, activități 
de control, informarea și comunicarea și monitorizarea, în special pe acele zone de 
risc menționate anterior.  

 Creșterea capacității de identificare/filtrare a situațiilor de suspiciune de fraudă pe 
baza indicatorilor de fraudă încă din faza administrativă, prin pregătirea continuă a 
ofițerilor/personalului de control în vederea identificării corecte a acelor situații care 
sunt suspiciuni de fraudă, cu documentarea temeinică a probelor (documente, 
înscrisuri etc.) care fac dovada intenției beneficiarului de a frauda fondurile europene; 

 Dezvoltarea unor pattern-uri de risc pe tipuri de contracte de achiziții (în funcție de 
specificul produselor, serviciilor sau lucrărilor achiziționate)  

  

http://www.poca.ro/


 
 

www.poca.ro 
 

72 
 

7. Studiu privind percepţia cetăţenilor şi a personalului din 
instituţiile şi autorităţile publice cu privire la aspecte legate de 

corupţie în Municipiul Tulcea  

 
Studiul perceptiei cetăţenilor dar şi a personalului din instituţiile şi autorităţile publice cu 
privire la aspecte legate de corupţie în Muncipiul Tulcea a fost realizat in baza unui sondaj 
de opinie la nivelul cetăţenilor dar şi al personalulului din instituţiile şi autorităţile publice 
pe aspecte legate de corupţie în cadrul procesului de implementare al măsurilor 
anticorupţie. În baza unui număr de cel putin 400 de respondenti. Acest chestionar are 
rolul de identifica gradul în care se cunosc măsurile preventive anticorupţie. Chestionarul 
este anonim si are rolul de a evalua nevoile de informare şi formare anticorupţie la nivel 
instituţional. 

Respodenții fac parte din următoarele categorii: aleși locali, funcţionari publici de 
conducere, funcţionari publici de execuţie, angajați în alte entităţi (întreprinderi), 
patroni, studenți / elevi, pensionari, şomeri și personal contractual.   

Din acest chestionar au fost extrase câteva aspecte relevante în contextul măsurilor 
anticorupție vizate de prezentul ghid. 

Referitor la nivelul corupţiei în cadrul administraţiei publice locale din Municipiul Tulcea 
respondenţii au avut de optat între următoarele grade: - foarte ridicat - ridicat - mediu - 

scăzut – lipseşte - nu ştiu, majoritatea respondenţilor (în proporţie de peste 50%) au 

apreciat ca fiind mediu spre scăzut nivelul corupţiei în Municipiul Tulcea.   

Pentru fapte comise în Judeţul Tulcea au fost condamnate definitiv 19 persoane (în 
perioada 2010-2014) 73.68% au fost condamnări cu suspendare, în 47.37% dintre cazuri au 

fost implicate fonduri UE, în 26.32% dintre cazuri condamnații lucrau în sectorul public și 
în 21.05% aveau funcție de conducere. Infracţiunile din județul Tulcea pot fi anchetate de 
centrul teritorial Constanța sau de secţiile Structurii Centrale. (sursa: 

http://www.romaniacurata.ro/). Aceste date confirmă totodată și percepția publicului (a 
respondenților) referitor la nivelul corupției la nivel local.      
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8. Strategia Naţionala Anticorupţie 2016-2020 

8.1. Cadrul necesar implementării SNA 2016-2020 

 
SNA 2016 - 2020 poate deveni un instrument de lucru eficient dacă pe întreaga perioadă 
de implementare sunt asigurate următoarele condiții minimale pentru succes: 

 Stabilitatea legislativă și instituțională a cadrului anticorupție care a generat 
performanță în activitatea DNA și ANI; 

 Garantarea independenței sau, după caz, a autonomiei operaționale, a autorităților cu 
rol în prevenirea și combaterea corupției; 

 Instituționalizarea reacției față de eșecul de a preveni corupția; 
 Asumarea transparenței și a guvernării deschise ca principii directoare pentru toate 

măsurile de implementare a SNA și ca premise pentru soluții inovatoare de reducere a 
fenomenului corupției; 

 Fundamentarea pe studii de impact a oricăror decizii de politică publică care pot 
afecta mediul de afaceri şi angajarea într-un dialog deschis cu companiile autohtone şi 
cu investitorii străini; 

 Alocarea de resurse adecvate pentru proiecte dezvoltate pe cele trei dimensiuni ale 

intervenției: educație, prevenire și combatere.  

8.2. Scop, publicul ţintă şi abordarea propusă  
 
Scopul SNA 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului 
normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupției în România.  

Documentul are un caracter multidisciplinar şi este adresat tuturor instituţiilor publice 
reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, 

mediului de afaceri şi societăţii civile.   

Pentru fiecare tip de intervenţie, sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate 
acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise, 
ca un corolar al prezentului document strategic, dublată de abordarea trihotomică de 
intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere. 

8.3. Impactul scontat al strategiei  

 
Implementarea SNA 2016 – 2020 va conduce la atingerea a cel puțin șase rezultate: 

 Încadrarea în media UE privind percepția și mentalitatea publică internă legată de 
amploarea fenomenului de corupție din România;  

 Reducerea substanțială, cu cel puțin 50%, a cazurilor de fraudare și corupere a 
procedurilor de achiziții publice și a incidentelor de integritate în sectoarele 
vulnerabile identificate;  
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 Implementarea măsurilor preventive anticorupție în peste 80% din instituțiile publice și 
întreprinderile publice, ca parte a unui plan de integritate dezvoltat pe bază de 
analiză de risc și standarde de control managerial intern; 

 Atingerea obiectivelor MCV și asimilarea instituțională națională a procedurilor de 
evaluare, ca o garanție a ireversibilității măsurilor de consolidare a integrității în 
exercitarea funcțiilor publice; 

 Aderarea României la Convenția anti-mită a OCDE; 
 Promovarea regională și internațională a experienței anticorupție deținută de 

România. 

8.4. Implementarea şi monitorizarea strategiei  

8.4.1. Organisme responsabile cu coordonarea şi monitorizarea implementării 
SNA 

 

Implementarea SNA se va realiza sub autoritatea şi în coordonarea ministrului justiţiei, cu 
raportare către Guvern. Ministerul Justiției va comunica, anual, Parlamentului României, o 
sinteză a stadiului implementării SNA. În sprijinul procesului de monitorizare se vor 

menţine platformele de cooperare dezvoltate în cadrul SNA 2012 - 2015:  

 platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie;      
 platforma administraţiei publice centrale;  
 platforma administraţiei publice locale - coordonată în parteneriat cu MDRAP;      
 platforma mediului de afaceri;      

 platforma societăţii civile.      

Platformele vor fi convocate semestrial sau ori de câte ori este nevoie. Pentru sprijinirea 
procesului de monitorizare şi de implementare a măsurilor prevăzute de strategie, Direcţia 
de Prevenire a Criminalităţii (DPC) din cadrul Ministerul Justiției a fost consolidată, având 
resurse adecvate şi mandat clar în materia politicilor publice anticorupţie. DPC va asigura 
şi secretariatul tehnic al SNA.  

8.4.2. Metodologia de monitorizare a SNA      

 

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:      

 identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;      
 identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi 

normelor anticorupţie;   
 creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire 

a corupţiei, în sectorul public şi privat.      

8.4.3. Evaluarea ex-post a impactului strategiei     

 

Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a 

resurselor, realizarea impactului aşteptat şi eficienţa intervenţiilor.  
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Se vor evalua factorii de succes sau de eşec, cât şi sustenabilitatea rezultatelor şi 
impactului SNA. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor SNA, evaluarea ex-post trebuie 

realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi 
contractaţi evaluatori externi. 
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9. Mecanisme si proceduri de monitorizare a implementarii SNA  

9.1. Etape 

 
I. Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, 

obiectivele şi mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020 şi transmiterea 
acesteia către Secretariatul Tehnic din cadrul Ministerului Justiţiei 
 

II. Informarea angajaţilor asupra adoptării SNA 2016-2020 (declaratia de aderare) 

şi a demarării procesului de elaborare a propriului Plan de Integritate pentru 
implementarea prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul instituţiei 

Conducerea instituţiei și responsabilii desemnaţi la nivelul instituţiei în vederea 
elaborării Planului Sectorial de Acţiune al SNA vor informa toţi angajaţii instituţiei 
cu privire la demararea procesului de elaborare a planului. Această informare se 
poate realiza prin transmiterea unui e-mail, postarea unei informări sau comunicat 
la avizierul/ pe site-ul/ Intranet-ul instituţiei etc. 

III. Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei şi a măsurilor de 
remediere a acestora 

Riscurile trebuie identificate la orice nivel la care se constată că există consecinţe 
asupra atingerii obiectivelor SNA 2016-2020 și pot fi luate măsuri specifice de 
soluţionare a problemelor ridicate la respectivele riscuri.  

Metodologie de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor 

 
Procesul prin care sunt identificate riscurile şi vulnerabilităţile cuprinde trei etape: 
 
1. Formarea grupului de lucru pentru integritate / stabilirea persoanei responsabile cu analiza 

vulnerabilităţilor şi riscurilor 

 Constituirea şi stabilirea componenţei grupului de lucru / desemnarea persoanei responsabile 

Recomandăm ca din acest grup de lucru să facă parte consilierul de etică, persoana responsabilă cu 
implementarea legii accesului la informaţii şi transparenţei decizionale, persoana de contact la 
nivel de expert pentru SNA şi coordonatorul de la nivelul conducerii instituţiei pentru SNA 2012-
2015. În funcţie de mărimea instituţiei, recomandăm constituirea unui grup de 3 până la 5 
persoane. Este important ca în acest grup să se regăsească o persoană din conducerea instituţiei 
(ex. primar, viceprimar, secretar). 

 Informarea personalului instituţiei cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituţiei.  

Recomandăm transmiterea unui e-mail tuturor angajaţilor în care să explicaţi în ce constă procesul 
şi în ce momente ale procesului aveţi nevoie de sprijin. Ca anexă a emailului puteți transmite 
prezenta metodologie dezvoltată în cadrul proiectului. Recomandăm şi discuţii individuale cu 
persoane cheie din instituţie şi consilieri locali despre procesul de identificare a vulnerabilităţilor la 
corupţie. 

 Instruirea membrilor grupului de lucru cu privire la aplicarea metodologiei şi fixarea 
responsabilităţilor individuale. Această activitate va fi realizată de expertul din cadrul 
proiectului, în prima vizită la faţa locului. 
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Responsabilităţile grupului de lucru: 

 Identificarea vulnerabilităţilor şi activităților/funcţiunilor cu risc de corupţie; 

 Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum şi soluţiile acestor 
probleme; 

 Redactarea raportului de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor 
de remediere a acestora. 

(Anexa C – Format de raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor 
de remediere) 

 
2. Identificarea vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi riscurilor 

Pentru identificarea vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi riscurilor se vor desfăşura următoarele 
activităţi de către grupul de lucru: 

 Elaborarea, în baza organigramei şi a legislaţiei privind APL, a listei cu atribuţiilor principale 
ale APL.  

Fiţi cât se poate de specifici în enumerarea atribuţiilor ex. eliberarea certificatului de urbanism, 
achiziţii publice de lucrări etc. În elaborarea acestei liste, plecaţi de la modelul prezentat în Anexa 
A. După elaborarea acestei liste, vă recomandăm să o supuneţi atenției angajaţilor instituţiei prin 
e-mail. Includeţi toate recomandările primite. 

Atribuţiile care sunt caracterizate de un nivel ridicat de monopol şi putere discreţionară de decizie, 
precum şi de slaba prezenţă a transparenţei în procesul de luare a deciziilor, sunt cel mai probabil 
vulnerabile la corupţie. 

Atribuţiile care rulează o mare cantitate de bani publici sunt cele în cadrul cărora este cel mai 
probabil să existe vulnerabilităţi la corupţie. Aceste atribuţii vor fi comparate cu cele în care există 
monopol, putere de decizie şi lipsă de transparenţă pentru a vedea cât de mult se suprapun. 

 Identificarea ariilor de intervenţie 

Utilizând anexa B, fiecare membru al grupului de lucru va completa analiza multicriterială. 
Rezultatele se centralizează la nivelul grupului de lucru şi se stabilesc ariile de intervenţie 
(atribuţiile) pentru care se vor dezvolta măsuri de remediere. După elaborarea acestei liste cu 
ariile de intervenţie vă recomandăm să o supuneţi atenţiei angajaţilor instituţiei, fie prin e-mail, 
fie printr-o şedinţă internă (varianta recomandată). Includeţi toate recomandările primite. 

 Organizarea unui atelier de lucru în care să fie validată lista cu atribuţiile  vulnerabile la 
corupţie şi ariile de intervenţie. 

Recomandăm ca la această întâlnire să fie invitaţi cetăţeni, reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale locale, experţi independenţi în diferite domenii ale APL, reprezentanţi ai altor 
autorităţi publice, societăţi comerciale din zonă. Aceste persoane vor primi lista de atribuții 
necompletată în coloanele 3, 4, si 5 dar completata în coloana buget şi număr de beneficiari, şi 
formularul de analiză multicriterială necompletat, şi vor fi rugate să evalueze care sunt cele mai 
vulnerabile atribuţii la corupţie, care sunt efectiv ameninţările (ex. oferirea de mită pentru a primi 
un aviz), şi care sunt riscurile la corupţie (probabilitatea de apariţie a respectivei ameninţări; 
probabilitate ridicată, medie, scăzută). Fiecare atribuţie va fi comentată pe rând. Invitaţii vor fi 
încurajaţi să completeze fiecare listă şi să argumenteze de ce au considerat atribuţia într-un fel sau 
altul.  

Discuţia se va menţine la nivel general şi nu va fi încurajată discuţia despre persoane individuale.  

Grupul de lucru va redacta o minută a atelierului de lucru în care vor fi scrise toate ameninţările şi 
riscurile identificate de participanţi.  

Grupul de lucru va centraliza listele cu atribuţii completate de participanţi şi va compara atribuţiile 
vulnerabile la corupţie identificate intern cu cele identificate de beneficiarii serviciilor publice. 
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Grupul de lucru va compara analiza multicriterială realizată intern cu cea realizată de beneficiarii 
serviciilor publice. 

 
 Realizarea unui tabel cu atribuţiile vulnerabile la corupţie, vulnerabilităţile, ameninţările şi 

riscurile la corupţie 
 
Toate materialele realizate sunt centralizate şi grupul de lucru decide care sunt atribuţiile, 
vulnerabilităţile, ameninţările şi riscurile ce vor fi luate în calcul mai departe. Grupul de lucru va 
completa Anexa C. 
 
3. Măsuri de remediere 
 
 Tabelul din Anexa C este transmis prin e-mail tuturor angajaţilor, consilierilor locali şi celor 

care au participat la atelierul de lucru iar aceştia sunt rugaţi, pentru fiecare vulnerabilitate în 
parte să completeze ultima coloană, răspunzând la întrebarea „Ce poate face intern instituţia X 
(noi, funcţionarii şi consilierii din cadrul instituţiei) pentru a reduce aceste vulnerabilităţi?” şi 
„Ce puteţi face dvs. (cetăţean, societate comercială,  expert, altă autoritate publică) pentru a 
reduce vulnerabilitatea identificată la instituţia X?” Întrebările se adaptează în funcţie de 
destinatarul mesajului. Comparaţi răspunsurile primite! 
 

 Analizaţi datele primite şi completaţi ultima coloană din Anexa C. Transmiteţi toate anexele A, 
B şi C, precum şi minuta atelierului, expertului consultant din cadrul proiectului. Expertul vă va 
transmite în câteva zile observaţiile sale. 
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Anexa A - Lista de atribuţii (model orientativ, a se completa în funcţie de specificul fiecărei 
instituţii) 
 

Principalele 
atribuţii ale 
administraţiei 
publice locale 

Beneficiarii / 
clienţii 
respectivei 
atribuţii 

Monopol/ 
Competenţă 
unică sau 
partajată1 

Discreţie2 Transpa-
renţă3 

Buget4 Nr. de 
beneficiari 
afectaţi5 

Eliberarea de 
autorizaţii, 
permise, 
licenţe, 
certificate 
(detaliaţi cât 
mai mult) 

Ex. societăţi 
comerciali, 
cetăţeni 
persoane 
fizice 

     

Furnizarea de 
servicii publice 
(detaliaţi) 

      

Achiziţii de 
lucrări 

      

Achiziţia de 
bunuri  

      

Achiziţia de  
servicii 

      

Administrarea şi 
întreţinerea 
domeniului 
public și privat 
(detaliaţi) 

      

Monitorizarea 
aplicării 
legislaţiei 
(detaliaţi) 

      

Angajări       

Alte activităţi/ 
Atribuţii 
(detaliaţi) 

      

 

 
 
Anexa B - Model de evaluare multi-criterială 
 

                                            

1
 În ce măsură instituţia dvs. deţine monopolul îndeplinirii acelei atribuţii (acele activităţi nu le mai poate 

face o altă autoritate publică)? Notaţi pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situaţie de concurenţă cu alte 
instituţii în oferirea serviciilor şi 10 situaţie de monopol. 
2
 În ce măsură funcţionarii publici/angajaţii contractuali beneficiază de discreţie în exercitarea puterii şi 

luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcţie de legislaţie)? Notaţi pe o scală de la 1 la 10 
unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreţie maximă. 
3În ce măsură administraţia locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) şi ia aceste 
decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar şi la momentul 
în care se ia decizia)? Notaţi pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac şi 10 complet transparent. 
4
 Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2013 pentru fiecare atribuţie. Acolo unde 

respectiva atribuţie nu implică decât salarii ale funcţionarilor publici/angajaţilor contractuali şi consumabile, 
se vor trece sumele respective. 
5
 Identificaţi numărul mediu de cetăţeni sau firme care accesează anual respectiva atribuţie. 
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Recomandăm utilizarea următoarelor criterii pentru a obţine o listă a ariilor de intervenţie aşezate 
în ordinea priorităţilor: 
a = Ameninţări multiple identificate în cadrul atelierului de lucru;  
b = Gestionarea unui procent ridicat din bugetul local; 
c = Impactul asupra unui mare număr de cetăţeni şi/sau firme; 
 
Aceste criterii pot fi aplicate fiecărei atribuţii, urmând ca acestea să fie evaluate de la 
 
1 la 10, de exemplu: 

Ameninţări 

1= ameninţări puţine sau deloc identificate  
10 = ameninţări multiple identificate 

Procent din bugetul local 

1= un foarte mic procent din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de 
această atribuţie 
10= un foarte mare procentaj din banii publici este alocat, folosit sau gestionat de 
către această atribuţie 

Impact 

1= această atribuţie are impact asupra unui număr redus de cetăţeni şi/sau firme;  
10= această atribuţie are impact asupra unui foarte mare număr de cetăţeni. 
 
Membrii grupului pot de asemenea decide că primul criteriu este cel mai important, aşa 
încât pot multiplica cu 2 numărul alocat înainte de a-l adăuga la punctajul total. 
Iată un exemplu de cum se poate aplica această metodă de evaluare multi-criterială 
 

Funcţii a b c Total 

Ex: Achiziţii publice 
de lucrări 

8X2=16 8 5 29 

Colectarea taxelor 2X2=4 7 9 20 

Autorizaţii de 
construire 

8X2=16 3 9 28 

Alte activităţi/ 
atribuţii(detaliaţi) 

    

 
 
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de 
remediere 
 

Atribuţia 
vulnerabilă la 
corupţie 

Vulnerabilităţi Ameninţări Risc 
(ridicat, 
mediu, 
scăzut) 

Cauze6 Măsuri de 
remediere 
a 
vulnerabili-
tăţilor 

Ex: Atribuţia  
1 Achiziţii 
publice de 
servicii 

Vulnerabilitatea 
1.1. Lipsa unor 
sisteme eficiente 
de inspecţie şi 
monitorizare a 
calităţii 

Amenințarea 
1.1.1. Oferirea 
unei atenţii 
funcţionarului 
public pentru a 
nu cere detalii 

Ridicat Contract fără 
clauze clare 
 
Lipsa 
cunoştinţelor 
funcţionarilor 

 

                                            

6 Identificaţi cât mai bine cauzele vulnerabilităţii, eventual utilizând un arbore al problemelor. 
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serviciilor 
furnizate de 
câştigătorii 
licitaţiei 

despre 
calitatea 
serviciilor 

publici în 
identificarea 
greşelilor de 
proiectare 

  Amenințarea 
1.1.2 

Mediu   

 Vulnerabilitatea 
1.2 

Amenințarea 
1.2.1 

Mediu   

  Amenințarea 
1.2.2 

Ridicat   

  Amenințarea 
1.2.3 

Scăzut   

 

IV. Elaborarea, aprobarea şi distribuirea, în cadrul instituţiei, a Planului de 
Integritate a SNA 2016-2020  

Pentru realizarea planului se impune constituirea unui grup de lucru, coordonat de către 
conducătorul instituţiei și din care să facă parte și persoana/persoanele desemnată/e cu 
gestionarea prevenirii și combaterii corupţiei. Se recomanda utilizarea inclusiv a grupului 
de lucru care gestionează problematica privind sistemul de control intern/ managerial. 

Acesta va informa întreg personalul din instituţie cu privire la demararea acţiunii de 
concepere a Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 2016-2020, pentru a se asigura în acest mod o participare cât mai largă în 
elaborarea planului. 

Planurile de integritate  vor include în mod obligatoriu standardele minimale cuprinse în 
strategie: 

 Obiectivele si tipurile de actiuni din sectiunea  6. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE, 
ACŢIUNI PRINCIPALE din cadrul Hotararii Nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de 

performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de 
verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 
corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 
informaţiilor de interes public 

 Definitiile respectiv conceptele utilizate in domeniul preventiei, educaţiei si 
combaterii coruptiei din cadrul Hotararii Nr. 583/2016 

 Seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din 
strategie şi sursele de verificare (Anexa nr. 2 la Hotararea Nr. 583/2016). 

Referitor la instituţiile subordonate, este important de reţinut faptul că și acestea trebuie 
implicate în procesul de elaborare a Planului sectorial al instituţiei, în acest plan putându-

se introduce măsuri specifice atribuţiilor și responsabilităţilor instituţiilor subordonate. 

Declaraţia de Aderare și Planul de Integritate vor fi postate în format deschis pe site-ul 

instituţiei publice sau în spaţiul special destinat informării angajaţilor (avizier, ghișeu 
etc.). Se poate opta pentru transmierea unui e-mail, organizarea unei ședinţe de 
informare etc.  
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Documentele vor fi transmise obligatoriu la Secretariatul Tehnic din cadrul Ministerului 

Justiţiei, pe adresa sna@just.ro.   

La nivelul fiecarei APL trebui sa existe urmatoarele:   

 Documentele privind stadiul implementării SNA (declaraţia de aderare la SNA 2016 - 
2020, planul de integritate pentru perioada 2016 - 2020 și analiza privind identificarea 
riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției, precum și a măsurilor de remediere); 

 Evoluţii înregistrate în implementarea SNA (Raportul narativ); 
 Raportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare     

(Anexa 3 – SNA - Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 
corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare);  

Ar fi recomandabil să existe şi un chestionar privind identificarea nevoilor administrației 
publice locale în procesul de implementare a SNA 2016 – 2020 (respectiv o analiză care va 
sta la baza elaborării unui plan sectorial preliminar de combatere a corupţiei) in vederea 
corelarii acestor nevoi cu obiectivele stabilite prin Planul de Intregritate. 

Grupul de lucru constituit pentru elaborarea planului sectorial se va întâlni periodic, dar 
cel puțin o dată pe semestru, pentru evaluarea stadiului de îndeplinire a măsurilor 
prevăzute și actualizarea/ modificarea planului sectorial dacă este cazul. 

V. Colectarea datelor privind inventarul măsurilor anticorupţie şi a indicatorilor de 
evaluare şi transmiterea semestrială a rapoartelor de autoevaluare, progres şi 
evoluţii înregistrate către Secretariatul Tehnic  

Printre documentele transmise periodic către Secretariatul tehnic se numără Plan de 

integritare, Nr. de măsuri îndeplinite, Bune practici dezvoltate, Rapoartele periodice si 

Rapoartele de progres. Raportarea se realizează online pe portalul SNA prin completarea 
câmpurilor solicitate. Pentru a avea acces în portal, puteți solicita un nume de utilizator și 
o parolă de la reprezentanţii Secretariatului Tehnic din cadrul Ministerului Justiţiei, la 
adresa de e-mail sna@just.ro. 

VI. Publicarea pe propria pagină de internet a informaţiilor privind adoptarea, de 
către conducerea instituţiei publice, a declaraţiei de aderare, precum şi a 
planului sectorial 
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10. Stadiul participării UAT-urilor la sistemul de monitorizare a SNA 

la nivelul tuturor judeţelor în anul 2018 

10.1 Raportul de monitorizare (M3) a implementării strategiei naţionale 
anticorupţie 2016-2020 la nivelul administraţiei publice locale în anul 
2018  
 
Raportul de monitorizare M3 a fost întocmit pe baza raportărilor privind implementarea 
SNA în anul 2018 transmise de către unitățile administrativ-teritoriale. Principalele 
concluzii rezultate în urma analizei datelor transmise de către reprezentanții autorităților 
administrației publice locale, realizată în cadrul Raportului de monitorizare (M3), dar și 
comparativ cu anii 2016 și 2017, respectiv pentru întreaga perioadă 2012-2015 sunt: 

 Gradul de aderare la valorile SNA 2016-2020 a înregistrat o creștere majoră față de 
ciclul strategic anterior, de la 16,17% la 49,88%. 

 Rata de completare a raportului anual de autoevaluare (Anexa nr.3 din H.G. nr. 
583/2016) a crescut cu 11,37% față de anul 2017 (20,17%), când a fost înregistrat cel 
mai scăzut grad de raportare a acestui document – 8,80. 

 Rata de raportare crește în funcție de tipul de UAT, respectiv de la consilii județene la 
comune. 

 În ceea ce privește implementarea măsurilor preventive anticorupție, de transparență 
instituțională și decizională și de bună guvernare, din analiza calitativă a rapoartelor 
transmise se constată faptul că, deși au fost înregistratate progrese semnificative în 
activitatea desfășurată de unitățile administrativ-teritoriale raportoare, nu există o 
cultură a autopromovării. 

 Au fost identificate și exemple de bună practică în ceea ce privește punerea în 
aplicare a unor măsuri inovative de promovare a integrității, de comunicare și 
transparență, educație anticorupție, implicare activă a cetățenilor, e-administrație. 
Toate aceste exemple se vor regăsi în Harta interactivă a bunelor practici identificate 
în domeniul prevenirii corupției la nivelul administrației publice locale, disponibilă 
la: http://greencity.mdrap.ro/. 

 Întrucât, în urma analizei calitative a documentelor transmise de către UAT-urile 
raportoare, s-a constat că doar o mică parte dintre acestea au depășit nivelul 
generalizat de formalism adaptându-le la specificului instituției și având în vedere 
feedback-ul primit în urma activităților specifice întreprinse de DIBGPP în anul 2018 
pentru realizarea prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul administrației publice locale, 
apreciem că se impune în continuare instruirea personalului din cadrul autorităților 
locale, astfel încât acesta să înțeleagă și să aplice corect măsurile și instrumentele de 
lucru. 

 De asemenea, ținând cont de concluziile consemnate în rapoartele anterioare de 
monitorizare, respectiv de caracteristicile și nevoile celor patru tipuri de UAT-uri care 
formează publicul țintă al DIBGPP, se va avea în vedere ca, în anii următori, 
activitatea de asistență tehnică susținută de responsabilii de regiune desemnați de 
MDRAP cu monitorizarea implementării strategiei la nivel local să fie adaptată 
specificului fiecărui segment în parte, inclusiv din punctul de vedere al canalului de 
comunicare utilizat. 
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În Raportul de monitorizare M3 este prezentat și stadiul activităților prevăzute în Planul 
de acțiuni pentru perioada 2017-2020 în vederea promovării și monitorizării implementării 
SNA 2016-2020 la nivelul administrației publice locale. 
 
Raportul de monitorizare (M3) a implementării strategiei naţionale anticorupţie (SNA) 2016 
- 2020 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2018 și anexele aferente se regăsește 
și poate fi consultat pe site-ul MDRAP, la secțiunea dedicată. 
 

10.2. Transparenţă şi comunicare  
 
Din analiza rapoartelor transmise de către UAT-uri pentru anul 2018 au fost identificate o 
serie de activități desfășurate atât în scopul creșterii gradului de transparență 
instituțională, cât și al creșterii accesului cetățenilor la informațiile de interes public.  

Ca și în anul precedent, din analiza rapoartelor transmise, a reieșit faptul că o mare parte 
a UAT-urilor raportoare au renunțat la programul scurt de audiențe, pentru a fluidiza 
activitatea aparatului administrativ și a reducere considerabil timpul de reacție la 
diferitele probleme ale cetățenilor. De exemplu: 

 Pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, primăria 
comunei Jijila (judeţul Tulcea) a stabilit o zi pe săptămână în care programul 
instituției este până la ora 18:30. În același timp, la primăria comunei Smârdan 
(judeţul Tulcea), programul de audiențe al instituției a fost prelungit și se 
desfășoară de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00. Această măsură s-a mai 
regăsit și în rapoartele primăriilor comunelor: Râmnicelu, Surdila-Găiseanca şi 
Movila Miresei (judeţul Brăila); Gălbinaşi, Smeeni şi Topliceni (judeţul Buzău), 
Crucea (judeţul Constanţa), Carand (judeţul Arad), Cirjiţi (judeţul Hunedoara), 
Peceneaga (judeţul Tulcea), Cîmpineanca (judeţul Vrancea), Bălan (judeţul 
Sălaj) și nu numai.  

 La intrarea în sediul primăriilor comunelor Smârdan (judeţul Tulcea) și Covăsânţ 
(judeţul Arad) a fost amplasată „Cutia cetățeanului”, în care cetățenii pot depune 
sesizări; la nivelul primăriei comunei Zăbrani (judeţul Arad) există și o procedură 
pentru preluarea și înregistrarea sesizărilor venite. În același timp, primăria 
comunei Goleşti din judeţul Vâlcea a realizat în cadrul site-ului instituției o 
secțiune numită Petiții Online, unde cetățenii își pot prezenta problemele și în 
afara programului de audiențe. Totodată, primăria comunei Covăsânţ (judeţul 
Arad) a creat adresa de e-mail: transparenta.covasant@gmail.com, la care pot fi 
expediate sesizări, propuneri, inclusiv anonime care sunt analizate și cărora li se 
formulează răspuns. La nivelul Consiliului Județean Hunedoara cetățenii pot 
transmite reclamațiile atât telefonic, în timpul programului de lucru, cât și online 
accesând secțiunea e-Petiții din pagina de internet a instituției.  

 În rapoartele primăriilor comunelor Jijila (judeţul Tulcea) și Cîmpineanca 
(judeţul Vrancea), se menționează că primarul a avut întâlniri trimestriale și 
anuale cu cetățenii în cadrul cărora le-au fost oferite informații și date statistice 
privind activitatea din diferite domenii și stadiul proiectelor aflate în derulare. 
Alte instituții care au consemnat că pe parcursul anului 2018 au fost organizate 
întâlniri de informare, reuniuni ale grupului de lucru pentru implementarea SNA 
2016 -2020 în cadrul cărora s-au pus în discuție actele normative locale și 
instrumentele adoptate (registrul incidentelor de integritate, registrul abținerilor 
în situații de conflict de interese, cartonașul autoadministrat etc.), publicații, 
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parteneriate dezvoltate sau rapoarte publicate, sunt: comuna Dealu (jud. 
Harghita), comuna Satu Mare (jud. Harghita), comuna Zău de Câmpie (jud. Mureș), 
comuna Racoviță (jud. Sibiu), comuna Tuzla (jud. Covasna). 

 În Gazeta Mircea Vodă, care apare odată la 3 luni și se distribuie gratuit, sunt 
trecute informații despre proiectele primăriei comunei Mircea Vodă (judeţul 
Constanţa), finanțate din programe naționale și fonduri europene, aflate în 
implementare sau perspectivă.  

Ca și în anii precedenți, în mai multe rapoarte este consemnat faptul că pentru a asigura 
transparența actului decizional, ședințele consiliilor județene și locale sunt înregistrate și 
transmise în direct, în mediul online (pe platforme sociale de tipul Facebook, Twitter, 
Youtube etc.) și TV. Printre autoritățile administrației publice locale care au raportat 
această practică regăsim: Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud, Consiliul Judeţean Galaţi, 
Consiliul Judeţean Hunedoara, Consiliul Judeţean Tulcea, Primăria municipiului Alba 
Iulia  (jud. Alba), Primăria municipiului Slobozia (jud. Ialomiţa), Primăria municipiului 
Tulcea (jud. Tulcea), Primăria Sectorului 2, Primăria municipiului Mediaş (jud. Sibiu), 
Primăria Drobeta-Turnu Severin (jud. Mehedinţi), Primăria oraşului Eforie (jud. 
Constanţa), Primăria oraşului Nădlac (jud. Arad), Primăria oraşului Moreni (jud. 
Dâmboviţa), Primăria comunei Mircea Vodă (jud. Constanţa), dar și altele.  

10.3 Promovare pentru integritate 

Ca şi în anii precedenţi, şi la nivelul anului 2018, mai multe autorităţi ale 
administraţiei publice locale au menționat în rapoartele transmise faptul că au încheiat 
protocoale de colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală 
Anticorupţie (DGA), în vederea promovării unor mesaje cu conţinut informativ-preventiv 
anticorupţie. Obiectivul acestor colaborări  constau în susţinerea organizării şi desfăşurării 
unor activităţi de prevenire anticorupţie, ce vizează în principal promovarea la nivelul 
opiniei publice a integrităţii, eticii şi deontologiei profesionale, conştientizarea implicării 
în acte de corupţie, precum şi la modalităţile de prevenire şi combatere a faptelor de 
corupţie. În completarea situației anului 2017, printre UAT-urile care au menționat în 
documentul înaintat că au încheiat și desfășurat activități în baza acestor protocoale, 
regăsim: Consiliul Judeţean Buzău, Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliul Judeţean 
Tulcea, Consiliul Judeţean Giurgiu, Municipiul Brăila, Municipiul Focşani, Municipiul 
Galaţi, Municipiul Slobozia,  dar şi altele.  

Pe parcursul anului 2018, în baza Protocolului de colaborare încheiat la inițiativa 
Primăriei municipiului Călăraşi cu DGA – Serviciul Județean Anticorupție Călărași au fost 
realizate următoarele activități care vin să pună în practică o parte din măsurile prevăzute 
în Strategia pentru Integritate: 

 „Generația Anticorupție” – o acțiune de prevenire și promovare a integrității, care a 
fost organizată în perioada 30-31 mai 2018, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” (au 
participat 39 de elevi și 5 cadre didactice); respectiv la Liceul Tehnologic „Dan 
Mateescu” (au participat 39 de elevi și 9 cadre didactice) și în data de 04 decembrie 
2018 la Școala nr. 11 „Tudor Vladimirescu” (au participat 44 de elevi și aproximativ 5 
cadre didactice); 

 „Integritate, Etică, Anticorupție – Oameni corecți, comunitate prosperă” - o acțiune 
de prevenire și promovare a integrității, care a fost organizată la sediul Primăriei 
municipiului Călărași în data: de 11 iunie 2018 (au participat 33 de polițiști locali și 
cei 2 viceprimari ai Municipiului), 27 iunie 2018 (au participat 34 de salariați din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului și Serviciului Public Comunitar Local de 
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Evidența Persoanelor) și  04 iulie 2018 (au participat 27 de salariați cu funcții de 
conducere).  

10.4. Concluzii şi recomandări 

In rapprt de evolutia implementarii strategiei anticoruptie in 2017 si 2018 se pot desprinde 
urmatoarele concluzii : 

  Gradul de aderare la valorile SNA 2016-2020 a crescut semnificativ faţă de ciclul 
strategic anterior, de la 16,17% la 49,88%. Chiar dacă față de anul 2017 se constată 
o creștere a gradului de raportare cu doar 4.68%, apreciem situaţia raportării 
aferente noii perioade de raportare ca fiind preponderent pozitivă, cu creşteri 
majore înregistrate (1610 declarații de aderare) faţă de ciclul strategic anterior (522 
declarații transmise pe întreaga durată de implementare a SNA 2012-2015).  

  Rata de completare a raportului anual de autoevaluare (Anexa nr.3 din                        
H.G. nr. 583/2016) a crescut cu 11,37%  faţă de anul 2017 (20,17%) când a fost 
înregistrat cel mai scăzut grad de raportare al acestui document – 8,80%, dar este 
încă scăzută faţă de cea aferentă ciclului strategic anterior (31,72% în anul 2015).  

  Rata de raportare creşte semnificativ, în funcţie de tipul de UAT, de la comune la 
consilii judeţene; această concluzie a fost consemnată atât în M1 și M2 aferent SNA 
2016-2020, cât și în R3 și R4 aferente SNA 2012-2015.  

  Ca și în anii anteriori se constată diferenţe majore între anumite judeţe, de aproape 
40 de procente grad de raportare a unui anumit document; acest aspect este reliefat și 
în rapoartele anterioare (M2, M1, R4, R3). În cazul comparației la nivel de regiune nu 
se constată diferențe semnificative privind gradul de raportare al unui anumit 
document. 

 În ceea ce privește implementarea măsurilor preventive anticorupție, de transparență 
instituțională și decizională și de bună guvernare, se constată ca și în anii anteriori 
faptul că nu există o cultură a autopromovării, un interes pentru mediatizarea şi 
popularizarea, pe toate canalele de comunicare posibile, a acelor aspecte pozitive 
din propria activitate, ce pot constitui atât soluţii binevenite pentru alte 
administraţii, dar şi vectori pentru îmbunătăţirea percepţiei cetăţenilor cu privire 
la activitatea administraţiei locale. 

Pornind de la aspectele semnalate în prezentul raport și având în vedere feedback-ul 
primit în urma activităților specifice întreprinse de DIBGPP în anul 2018 pentru realizarea 
prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul administrației publice locale, apreciem că este 
necesară continuarea eforturilor depuse de către reprezentanții MDRAP în vederea 
promovării măsurilor preventive anticorupție și sprijinirii autorităților administrației 
publice locale în procesul de punere a lor în aplicare. Astfel, se impune în continuare 
instruirea personalului din cadrul autorităților locale, astfel încât acesta să înțeleagă și să 
aplice corect măsurile și instrumentele de lucru (metodologia de identificare a riscurilor și 
vulnerabilităților la corupție), în caz contrar existând riscul ca acțiunile întreprinse să aibă 
un caracter formal, iar demersurile inițiate să fie ineficiente.  

În aceleași timp, având în vedere concluziile consemnate în rapoartele anterioare de 
monitorizare și ținând cont de caracteristicile și nevoile celor patru tipuri de UAT-uri care 
formează publicul țintă al DIBGPP, este recomandat ca în anii următori activitatea de 
asistență tehnică susținută de responsabilii de regiune desemnați de MDRAP cu 
monitorizarea implementării strategiei la nivel local să fie una adaptată specificului 
fiecărui segment în parte, inclusiv din punctul de vedere al canalului de comunicare 
utilizat. Construirea unor direcţii de comunicare între MDRAP-DIBGPP şi reprezentanţii 
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UAT-urilor adaptate specificului fiecărui tip de UAT care pot contribui în timp atât la 
creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivel local din 
punct de vedere cantitativ și calitativ, cât și la educarea autorităților în vederea 
autopromovării. 

Având în vedere aspectele constate, apreciem că este necesară continuarea implementării 
activităților prevăzute în Planul de acțiuni 2017-2020 în vederea îmbunătățirii gradului de 
implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul autorităților administrației 
publice locale, creșterii gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul 
personalului aferent și consolidării cunoștințelor și competențelor acestuia în ceea ce 
privește prevenirea corupției. 
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ANEXA 1 
Model Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de 
evaluare (semestrial/trimestrial) 

Nr. Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori relevanţi Perioada 1 
ianuarie- 30 
martie/iunie 
ale anului 

1. 
Cod 

etic/deontologic/de 
conduită 

Legea nr. 7/2004 privind 
Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, 
republicată Legea nr. 
477/2004 privind Codul de 
conduită a personalului 
contractual din 
autorităţile și instituţiile 
publice Legea nr. 
303/2004 privind statutul 
judecătorilor și 
procurorilor, republicată, 
cu modificările și 
completările ulterioare 
Hotărârea Guvernului nr. 
991/2005 pentru 
aprobarea Codului de 
etică și deontologie al 
poliţistului Hotărârea 
Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 328/2005 
pentru aprobarea Codului 
deontologic al 
judecătorilor și 
procurorilor Ordinul 
ministrului finanţelor 
publice nr. 946/2005 
pentru aprobarea Codului 
controlului 
intern/managerial, 
cuprinzând standardele de 
control intern/managerial 
la entităţile publice și 
pentru dezvoltarea 
sistemelor de control 
intern/managerial, 
republicat Ordine interne/ 
memorandumuri 

Câte încălcări ale 
normelor au fost 
sesizate? 
 
Câte sesizări privind 
încălcarea normelor 
deontologice / etice / 
de conduită au fost 
înregistrate? 
 
Câte sesizări sunt în 
curs de soluţionare? 
 
Câte sesizări au fost 
soluţionate? 
 
Care a fost durata 
medie a procedurilor? 
 
Prin câte decizii s-a 
confirmat încălcarea 
normei? 
 
Câte măsuri 
diferenţiate pe tipuri 
au fost dispuse 
 
Câte decizii ale 
comisiei au fost 
anulate sau 
modificate în 
instanţă? 
 
Care este gradul de 
cunoaștere de către 
angajaţi a normelor 
(foarte ridicat/ 
ridicat/mediu/scăzut/ 
foarte scăzut)? 
 
Câte activităţi de 
formare privind 
normele de conduită 
au fost realizate? 
 
Câte persoane care au 
fost instruite prin 
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intermediul acţiunilor 
de formare 
profesională? 
 
Câte măsuri 
administrative au fost 
adoptate pentru 
înlăturarea cauzelor 
sau circumstanţelor 
care au favorizat 
încălcarea normelor? 
 
Câte persoane per 
instituţie au săvârșit 
abateri disciplinare? 
Câte persoane au 
săvârșit în mod 
repetat abateri de la 
normele respective? 
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2 Declararea averilor 

Legea nr. 
176/2010 privind 
integritatea în 
exercitarea 
funcţiilor și 
demnităţilor 
publice, pentru 
modificarea și 
completarea 
Legii nr. 
144/2007 privind 
înfiinţarea, 
organizarea și 
funcţionarea 
Agenţiei 
Naţionale de 
Integritate, 
precum și pentru 
modificarea și 
completarea 
altor acte 
normative 
Legea nr. 
161/2003 privind 
unele măsuri 
pentru asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea 
demnităţilor 
publice, a 
funcţiilor publice 
și în mediul de 
afaceri, 
prevenirea și 
sancţionarea 
corupţiei, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

Câte persoane au obligaţia 
depunerii declaraţiei de avere? 
 
Câte persoane nu au depus în 
termen declaraţia de avere? 
 
Câte persoane nu au depus 
declaraţia de avere? 
 
Câte sesizări au fost transmise ANI? 
 
Câte decizii a luat ANI ca urmare a 
sesizărilor transmise de instituţie? 
 
Câte decizii ale ANI au fost puse în 
aplicare? 
 
Câte hotărâri ale instanţelor de 
judecată s-au dat ca urmare a 
sesizărilor ANI? 
 
Cate măsuri administrative au fost 
adoptate pentru înlăturarea 
cauzelor sau circumstanţelor care 
au favorizat încălcarea normelor 
privind declararea averilor? 
 
Câte consultaţii au fost oferite de 
persoanele responsabile pentru 
implementarea prevederilor legale 
privind declaraţiile de avere și 
declaraţiile de interese? 
 
Care este gradul de cunoaștere de 
către angajaţi a normelor privind 
declararea averilor (foarte 
ridicat/ridicat/mediu/scăzut/ 
foarte scăzut)? 
 
Câte activităţi de formare privind 
declaraţiile de avere au fost 
realizate? 
 
Câte persoane au fost instruite prin 
intermediul acţiunilor de formare 
profesională? 
 
 

 

3 Declararea cadourilor 

Legea nr. 
251/2004 privind 
unele măsuri 
referitoare la 
bunurile primite 
cu titlu gratuit cu 
prilejul unor 
acţiuni de 

Câte cadouri au fost primite și 
înregistrate în registru? 
 
 
Când este publicat anual inventarul 
pe site-ul instituţiei? 
 
În câte situaţii s-a achiziţionat 

 

http://www.poca.ro/


 
 

www.poca.ro 
 

91 
 

protocol în 
exercitarea 
mandatului sau a 
funcţiei 

cadoul? 
 
Care este valoarea cadourilor 
achiziţionate? 
 
Care este valoarea cadourilor 
primite (per cadou și în total)? 
 
Care este valoarea bunurilor 
valorificate? 
 

4 Conflicte de interese 

Legea nr. 
176/2010 privind 
integritatea în 
exercitarea 
funcţiilor și 
demnităţilor 
publice, pentru 
modificarea și 
completarea 
Legii nr. 
144/2007 privind 
înfiinţarea, 
organizarea și 
funcţionarea 
Agenţiei 
Naţionale de 
Integritate, 
precum și pentru 
modificarea și 
completarea 
altor acte 
normative Legea 
nr. 161/2003 
privind unele 
măsuri pentru 
asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea 
demnităţilor 
publice, a 
funcţiilor publice 
și în mediul de 
afaceri, 
prevenirea și 
sancţionarea 
corupţiei, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare Codul 
penal 

Câte declaraţii de abţinere au fost? 
 
In câte situaţii superiorul ierarhic a 
dispus înlocuirea persoanei aflată în 
situaţia de potenţial conflict de 
interese? 
 
Câte sesizări au fost primite de 
instituţie de la terţe persoane cu 
privire la existenţa unui conflict de 
interese? 
 
Câte decizii ANI au făcut posibilă 
constatarea stării de conflict de 
interese? 
 
Câte sesizări privind posibila 
săvârșire a infracţiunii de conflicte 
de interese au fost trimise la 
parchet? 
 
Câte rechizitorii/condamnări 
privind săvârșirea infracţiunii de 
conflicte de interese s-au întocmit? 
 
Care este gradul de cunoaștere de 
către angajaţi a normelor privind 
conflictul de interese (foarte 
ridicat/ridicat/mediu/scăzut/ 
foarte scăzut)? 
 
Câte activităţi de formare s-au 
realizat? 
 
Câte persoane care au fost instruite 
prin intermediul acţiunilor de 
formare profesională? 

 

5 Consilier de etică 

Legea nr. 
188/1999 privind 
Statutul 
funcţionarilor 
publici, 

Câte ședinţe de consultare s-au 
ţinut? 
 
Câţi angajaţi au beneficiat de 
consiliere? 
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republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare Legea 
nr. 7/2004 
privind Codul de 
conduită a 
funcţionarilor 
publici, 
republicată 

 
Câte speţe, diferenţiate pe tipologii 
de dileme etice, au existat? 
 
Care este gradul de cunoaștere de 
către angajaţi a normelor privind 
consilierul etic (foarte 
ridicat/ridicat/mediu/scăzut/foarte 
scăzut)? 
 
Care este gradul de popularizare a 
rolului consilierului de etică 
Câte activităţi de formare s-au 
realizat? 
 
Câte persoane au fost instruite prin 
intermediul acţiunilor de formare 
profesională? 
 

6 Incompatibilităţi 

Legea nr. 
176/2010 privind 
integritatea în 
exercitarea 
funcţiilor și 
demnităţilor 
publice, pentru 
modificarea și 
completarea 
Legii nr. 
144/2007 privind 
înfiinţarea, 
organizarea și 
funcţionarea 
Agenţiei 
Naţionale de 
Integritate, 
precum și pentru 
modificarea și 
completarea 
altor acte 
normative Legea 
nr. 161/2003 
privind unele 
măsuri pentru 
asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea 
demnităţilor 
publice, a 
funcţiilor publice 
și în mediul de 
afaceri, 
prevenirea și 
sancţionarea 
corupţiei, cu 
modificările și 

Câte persoane s-au aflat în stare de 
incompatibilitate? 
 
Câte sesizări ale ANI au fost 
formulate de către instituţie? 
 
Câte sesizări au fost primite de 
instituţie de la terţe persoane cu 
privire la existenţa unei 
incompatibilităţi? 
 
Câte decizii ale ANI cu privire la 
constatarea unor incompatibilităţi 
au fost pronunţate? 
 
Câte măsuri administrative au fost 
adoptate pentru înlăturarea 
cauzelor sau circumstanţelor care 
au favorizat încălcarea normelor 
privind incompatibilităţile? 
 
Care este gradul de cunoaștere de 
către angajaţi a normelor privind 
incompatibilităţile (foarte 
ridicat/ridicat/mediu/scăzut/ 
foarte scăzut)? 
 
Câte activităţi de formare s-au 
realizat? 
 
Câte persoane au fost instruite prin 
intermediul acţiunilor de formare 
profesională? 
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completările 
ulterioare 
 

7 
Transparenţă în procesul 

decizional 

Legea nr. 
52/2003 privind 
transparenţa 
decizională în 
administraţia 
publică, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

Câte anunţuri publice au fost 
privind proiectele de acte 
normative? 
 
Câte recomandări au fost transmise 
de societatea civilă privind 
completarea sau modificarea 
proiectelor de acte normative, 
diferenţiate pe tipologii? 
 
Care a fost gradul de acceptare și 
preluare al recomandărilor 
formulate de societatea civilă cu 
privire la proiectele de acte 
normative supuse consultării 
publice (ca procent între numărul 
total de recomandări transmise și 
numărul de propuneri efectiv 
preluate)? 
 
Câte ședinţe publice s-au ţinut? 
 
Câţi participanţi au fost la ședinţele 
publice? 
 
Câte plângeri s-au depus în justiţie 
privind nerespectarea prevederilor 
legale de către instituţie ? 
 
Câte și ce tipuri de sancţiuni au fost 
dispuse pentru încălcarea 
obligaţiilor legale? 
 
Câte activităţi de pregătire 
profesională a personalului din 
administraţia publică s-au realizat? 
 
 
Câte persoane au fost instruite prin 
intermediul acţiunilor de formare 
profesională? 
 

 

8 
Acces la informaţii de 
interes public 

Legea nr. 
544/2001 privind 
liberul acces la 
informaţiile de 
interes public, cu 
modificările 
ulterioare 

Câte solicitări de informaţii de 
interes public au fost formulate? 
 
Câte răspunsuri s-au comunicat? 
La câte dintre acestea s-a 
comunicat răspuns? 
 
Câte răspunsuri au fost formulate 
cu întârziere, faţă de termenul 
legal? 
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Câte informaţii de interes public au 
fost solicitate si nu s-a primit 
răspuns? 
 
La câte solicitări de informaţii de 
interes public nu s-a formulat 
răspuns? 
 
Câte reclamaţii administrative s-au 
depus? 
 
Câte reclamaţii administrative au 
fost soluţionate pozitiv? 
 
Câte reclamaţii administrative au 
fost soluţionate negativ? 
 
Câte plângeri s-au depus în 
instanţă? 
 
Câte și ce tipuri de sancţiuni au fost 
dispuse pentru încălcarea 
obligaţiilor legale? 
 
Câte activităţi de pregătire 
profesională a personalului din 
administraţia publică s-au realizat? 
 
Câte persoane au fost instruite prin 
intermediul acţiunilor de formare 
profesională? 
 

9 
Protecţia avertizorului 

de integritate 

Legea nr. 
571/2004 privind 
protecţia 
personalului din 
autorităţile 
publice, 
instituţiile 
publice și din 
alte unităţi care 
semnalează 
încălcări ale legii 

Cate sesizări au fost formulate? 
 
Câte și ce tipuri de norme au fost 
încălcate? Structuraţi sub forma 
unui Compendiu 
Câte regulamente interne au fost 
armonizate cu prevederile 
legislative? 
 
În câte instituţii există persoane 
special desemnate pentru a primi 
sesizările avertizorilor de 
integritate? 
 
În câte instituţii există implementat 
un mecanism cu privire la protecţia 
avertizorilor de integritate? 
 
Câte măsuri administrative au fost 
adoptate pentru înlăturarea 
cauzelor sau circumstanţelor care 
au favorizat încălcarea normelor, 
diferenţiat pe tipologii? 
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Număr de situaţii de represalii la 
locul de muncă 
Câte plângeri s-au depus în 
instanţă? 
 
În câte situaţii au fost acordate 
compensaţii avertizorilor de 
integritate? 
 
Câte activităţi de pregătire 
profesională a personalului din  
administraţia publică s-au realizat? 
 
Câte persoane au fost instruite prin 
intermediul acţiunilor de formare 
profesională? 
 

10 

Interdicţii după 
încheierea angajării în 

cadrul instituţiilor 
publice (Pantouflage) 

Legea nr. 
161/2003 privind 
unele măsuri 
pentru asigurarea 
transparenţei în 
exercitarea 
demnităţilor 
publice, a 
funcţiilor publice 
și în mediul de 
afaceri, 
prevenirea și 
sancţionarea 
corupţiei, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare [art. 
94 alin. (3)] 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
66/2011 privind 
prevenirea, 
constatarea și 
sancţionarea 
neregulilor 
apărute în 
obţinerea și 
utilizarea 
fondurilor 
europene și/ sau 
a fondurilor 
publice naţionale 
aferente acestora 
[art. 13 alin. (1)] 

Câte regulamente interne care 
prevăd procedura monitorizării 
situaţiilor de pantouflage există? 
 
Exstă implementat un mecanism cu 
privire la monitorizarea situaţiilor 
de pantouflage, inclusiv prin 
desemnarea unor persoane cu 
atribuţii speciale în acest sens? 
 
Care este numărul de persoane care 
au desfășurat activităţi de 
monitorizare și control cu privire la 
societăţi comerciale și care au ieșit 
din corpul funcţionarilor publici? 
 
Care este numărul de persoane care 
își desfășoară activitatea/ dau 
consultanţă în cadrul regiilor 
autonome, societăţilor comerciale 
ori în alte unităţi cu scop lucrativ 
din sectorul public, în termenul de 
3 ani după ieșirea din corpul 
funcţionarilor publici (dintre acele 
persoane care au interdicţie 
conform legii)? 
 
Câte măsuri adoptate pentru 
remedierea situaţiilor de 
pantouflage, diferenţiat pe tipuri 
există? 
 
Care este numărul de încălcări ale 
prevederilor art. 13 alin (1) 
constatate? 
 
Care este numărul solicitărilor către 
instanţa de judecată pentru 
anularea contractului de finanţare 
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în cazurile de încălcare a art. 13 
alin. (1)? 
 
Care este numărul de sancţiuni 
aplicate de către instanţe? 
 
Care este numărul de societăţi 
comerciale în care își desfășoară 
activitatea persoane care au 
derulat anterior activităţi de 
monitorizare și control și care intră 
sub incidenţa art. 13 alin. (1), 
diferenţiat pe domenii majore de 
activitate? 
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 Agenţia Regioanală de Dezvoltare Vest/Agenţia Naţionala de Integritate – Ghid practic privind 

prevenirea fraudelor cu fonduri europene în cadrul achiziţiilor publice   
 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice   

Abrevieri  
 ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 APL - Administraţie publică locală / UAT- Unitate administrativ teritorială 

 DNA – Departamentul de Luptă Anticorupţie 

 ÎCCJ - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  
 MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

 MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 MJ - Ministerul Justiţiei 
 SNA- Strategia Naţională Anticorupţie  
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