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Nr.	1/14.07.2022

Codul	de	conduită	etică	şi	integritate	al	funcționarilor	publici

PREAMBULUL
*	Codul	etic	şi	Regulile	de	conduită	al	funcţionarilor	publici	din	cadrul	entității	publice	Primăria	 Comuna

Pârteștii	 De	 Jos 	 defineşte	 valorile	 şi	 principiile	 de	 conduită	 care	 trebuie	 aplicate	 în	 relaţiile	 cu	 cetăţenii,
clienţii,	partenerii,	 colegii	 etc.	 În	acelaşi	 timp	serveşte	drept	ghid	pentru	creşterea	 răspunderii	 şi	 a	 implicării
personalului	contractual	din	cadrul	unității.

*	Principiile	detaliate	 în	cadrul	acestui	Cod	etic	nu	sunt	exhaustive,	 însă,	asociate	cu	simţul	răspunderii
faţă	de	cetăţeni	şi	parteneri,	acestea	stabilesc	reguli	esenţiale	de	comportament	şi	de	etică	aplicabilă	întregului
personal	 contractual	 din	 cadrul	 unității	 Primăria	 Comuna	 Pârteștii	 De	 Jos ,	 precum	 şi	 a	 cetăţenilor	 şi	 a
partenerilor	acesteia.

*	Aceste	reguli	nu	se	subtituie	în	niciun	caz	legilor	şi	reglementărilor	aplicabile	în	domeniul	administraţiei
publice.

*	 Ordonanţa	 de	 urgenţă	 nr.	 57	 din	 03/07/2019,	 publicată	 in	 Monitorul	 Oficial,	 Partea	 I	 nr.	 555	 din
05/07/2019	defineşte	şi	ghidează	acţiunile	şi	strategiile	unității	Primăria	Comuna	Pârteștii	De	Jos .

*	 Acest	 cod	 etic	 a	 fost	 aprobat	 prin	 Dispoziţia	 primarului	 şi	 va	 fi	 comunicat	 personal	 fiecăruia	 dintre
funcţionarii	publici.	Acest	text	va	fi	înmânat	fiecărui	salariat	nou	şi	poate	fi	consultat	la	Compartimentul	Relaţii
cu	Publicul.

*	Fiecare	salariat	şi	conducător	al	Primăriei	trebuie	să	respecte	Codul	etic	.

CAPITOLUL	I	Principii	generale
Art.	1.	Conform	Ordonanţei	de	urgenţă	nr.	57	din	03/07/2019,	publicată	in	Monitorul	Oficial,	Partea	I	nr.	555	din
05/07/2019,	principiile	care	guvernează	conduita	profesională	a	funcţionarilor	publici	din	administraţia	publică
sunt:

a)	supremaţia	Constituţiei	şi	a	legii,	principiu	conform	căruia	persoanele	care	ocupă	diferite	categorii	de
funcţii	au	îndatorirea	de	a	respecta	Constituţia	şi	legile	ţării;

b)	prioritatea	interesului	public,	în	exercitarea	funcţiei	deţinute;
c)	 asigurarea	 egalităţii	 de	 tratament	 a	 cetăţenilor	 în	 faţa	 autorităţilor	 şi	 instituţiilor	 publice,	 principiu

conform	căruia	persoanele	care	ocupă	diferite	categorii	de	funcţii	au	îndatorirea	de	a	aplica	acelaşi	regim	juridic
în	situaţii	identice	sau	similare;

d)	 profesionalismul,	 principiu	 conform	 căruia	 persoanele	 care	 ocupă	 diferite	 categorii	 de	 funcţii	 au
obligaţia	 de	 a	 îndeplini	 atribuţiile	 de	 serviciu	 cu	 responsabilitate,	 competenţă,	 eficienţă,	 corectitudine	 şi
conştiinciozitate;

e)	 imparţialitatea	 şi	 independenţa,	principiu	conform	căruia	persoanele	care	ocupă	diferite	categorii	de
funcţii	 sunt	 obligate	 să	 aibă	 o	 atitudine	 obiectivă,	 neutră	 faţă	 de	 orice	 interes	 altul	 decât	 interesul	 public,	 în
exercitarea	funcţiei	deţinute;

f)	integritatea	morală,	principiu	conform	căruia	persoanelor	care	ocupă	diferite	categorii	de	funcţii	le	este
interzis	să	solicite	sau	să	accepte,	direct	ori	 indirect,	pentru	ei	sau	pentru	alţii,	vreun	avantaj	ori	beneficiu	 în
considerarea	funcţiei	pe	care	o	deţin	sau	să	abuzeze	în	vreun	fel	de	această	funcţie;

g)	libertatea	gândirii	şi	a	exprimării,	principiu	conform	căruia	persoanele	care	ocupă	diferite	categorii	de
funcţii	pot	să-şi	exprime	şi	să-şi	fundamenteze	opiniile,	cu	respectarea	ordinii	de	drept	şi	a	bunelor	moravuri;

h)	 cinstea	 şi	 corectitudinea,	 principiu	 conform	 căruia	 în	 exercitarea	 diferitelor	 categorii	 de	 funcţii
ocupanţii	acestora	trebuie	să	fie	de	bună-credinţă;

i)	deschiderea	şi	transparenţa,	principiu	conform	căruia	activităţile	desfăşurate	în	exercitarea	diferitelor
categorii	de	funcţii	sunt	publice	şi	pot	fi	supuse	monitorizării	cetăţenilor;

j)	 responsabilitatea	 şi	 răspunderea,	principiu	potrivit	 căruia	persoanele	 care	ocupă	diferite	 categorii	 de
funcţii	 răspund	 în	 conformitate	 cu	prevederile	 legale	 atunci	 când	atribuţiile	de	 serviciu	nu	au	 fost	 îndeplinite
corespunzător.

CAPITOLUL	II	Obligaţiile	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	cu	privire	la	asigurarea	consilierii	etice	a
funcţionarilor	publici	şi	a	informării	şi	a	raportării	cu	privire	la	normele	de	conduită

Art.	2.		(1)	În	scopul	aplicării	eficiente	a	dispoziţiilor	prezentului	cod	referitoare	la	conduita	funcţionarilor	publici
în	 exercitarea	 funcţiilor	 deţinute,	 conducătorii	 autorităţilor	 şi	 instituţiilor	 publice	 vor	 desemna	 un	 funcţionar
public,	 de	 regulă	 din	 cadrul	 compartimentului	 de	 resurse	 umane,	 pentru	 consiliere	 etică	 şi	 monitorizarea
respectării	normelor	de	conduită.
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(2)	În	mod	excepţional,	în	funcţie	de	numărul	de	personal	din	cadrul	autorităţii	sau	instituţiei	publice,	de
complexitatea	problemelor	şi	de	volumul	activităţii	specifice,	pot	fi	desemnaţi	doi	consilieri	de	etică.

(3)	Desemnarea	consilierului	de	etică	se	face	prin	act	administrativ	al	conducătorului	 instituţiei	publice.
Procedura	de	desemnare,	atribuţiile	şi	modalitatea	de	raportare	a	instituţiilor	şi	autorităţilor	în	scopul	asigurării
implementării,	monitorizării	şi	controlului	respectării	principiilor	şi	normelor	de	conduită	a	funcţionarilor	publici
se	stabilesc	prin	hotărâre	a	Guvernului,	la	propunerea	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici.

(4)	 Consilierea	 etică	 are	 caracter	 confidenţial	 şi	 se	 desfăşoară	 în	 baza	 unei	 solicitări	 formale	 adresate
consilierului	 de	 etică	 sau	 la	 iniţiativa	 sa	 atunci	 când	 din	 conduita	 funcţionarului	 public	 rezultă	 nevoia	 de
ameliorare	a	comportamentului	acestuia.	Consilierul	de	etică	are	obligaţia	de	a	nu	comunica	informaţii	cu	privire
la	activitatea	derulată	decât	în	situaţia	în	care	aspectele	semnalate	pot	constitui	o	faptă	penală.

(5)	 Autorităţile	 şi	 instituţiile	 publice	 implementează	 măsurile	 considerate	 necesare	 pentru	 respectarea
dispoziţiilor	prezentului	cod	privind	principiile	şi	normele	de	conduită	şi	sprijină	activitatea	consilierului	de	etică.

(6)	În	aplicarea	dispoziţiilor	prezentului	cod	referitoare	la	conduita	funcţionarilor	publici,	orice	activitate
care	 implică	 prelucrarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 se	 efectuează	 cu	 respectarea	 prevederilor	 legislaţiei
pentru	protecţia	persoanelor	cu	privire	la	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	şi	libera	circulaţie	a	acestor
date.

(7)	 Autorităţile	 şi	 instituţiile	 publice	 au	 obligaţia	 să	 asigure	 participarea	 consilierilor	 de	 etică	 la
programele	 de	 formare	 şi	 perfecţionare	 profesională,	 organizate	 de	 Institutul	 Naţional	 de	 Administraţie,	 în
condiţiile	legii.

(8)	 Pentru	 informarea	 cetăţenilor,	 compartimentele	 de	 relaţii	 cu	 publicul	 au	 obligaţia	 de	 a	 asigura
publicarea	 principiilor	 şi	 normelor	 de	 conduită	 pe	 pagina	 de	 internet	 şi	 de	 a	 le	 afişa	 la	 sediul	 autorităţii	 sau
instituţiei	publice,	într-un	loc	vizibil	şi	accesibil	publicului.

(9)	 Funcţionarii	 publici	 nu	 pot	 fi	 sancţionaţi	 sau	 prejudiciaţi	 în	 niciun	 fel	 pentru	 că	 s-au	 adresat
consilierului	 de	 etică	 cu	 solicitarea	 de	 a	 primi	 consiliere	 cu	 privire	 la	 respectarea	 principiilor	 şi	 normelor	 de
conduită.

CAPITOLUL	III	Consilierul	de	etică
Art.	 3.	 (1)	 În	 scopul	 respectării	 şi	 monitorizării	 implementării	 principiilor	 şi	 normelor	 de	 conduită	 de	 către
funcţionarii	 publici,	 consilierul	 de	 etică	 exercită	 un	 rol	 activ	 în	 domeniul	 prevenirii	 încălcării	 normelor	 de
conduită	 prevăzute	 de	 prezentul	 Cod.	 În	 exercitarea	 acestui	 rol	 consilierii	 de	 etică	 îndeplinesc	 atribuţiile
prevăzute	de	prezentul	cod	şi	de	hotărârea	Guvernului.
(2)	Dobândirea	calităţii	de	consilier	de	etică	vizează	deţinerea	unui	statut	temporar,	atribuit	cu	respectarea	unor
condiţii	expres,	unui	funcţionar	public	pentru	o	perioadă	de	3	ani.
(3)	 În	 perioada	 exercitării	 calităţii	 de	 consilier	 de	 etică	 funcţionarul	 public	 îşi	 păstrează	 şi	 funcţia	 publică
deţinută.	Dreptul	la	carieră	al	funcţionarului	public	este	cel	corespunzător	funcţiei	publice	deţinute.
(4)	Fişa	postului	corespunzătoare	funcţiei	deţinute	de	consilierul	de	etică	se	elaborează	de	către	compartimentul
de	 resurse	 umane	 şi	 se	 aprobă	 de	 către	 conducătorul	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice,	 prin	 raportare	 la
atribuţiile	stabilite	în	sarcina	acestuia.
(5)	Consilierul	de	etică	îşi	desfăşoară	activitatea	pe	baza	fişei	postului	întocmite	în	condiţiile	prevăzute	la	alin.
(4).	În	activitatea	de	consiliere	etică	acesta	nu	se	supune	subordonării	ierarhice	şi	nu	primeşte	instrucţiuni	de	la
nicio	persoană,	indiferent	de	calitatea,	funcţia	şi	nivelul	ierarhic	al	acesteia.
(6)	 Poate	 dobândi	 calitatea	 de	 consilier	 de	 etică	 funcţionarul	 public	 care	 îndeplineşte	 în	 mod	 cumulativ
următoarele	condiţii:

a)	este	funcţionar	public	definitiv;
b)	ocupă	o	funcţie	publică	din	clasa	I;
c)	are,	de	regulă,	studii	superioare	 în	domeniul	ştiinţe	sociale,	astfel	cum	este	definit	acest	domeniu	de

studii	în	condiţiile	legislaţiei	specifice;
d)	prezintă	deschidere	şi	disponibilitate	pentru	îndeplinirea	atribuţiilor	care	îi	revin	consilierului	de	etică

în	conformitate	cu	prevederile	prezentului	cod;
e)	are	o	probitate	morală	recunoscută;
f)	nu	i	s-a	aplicat	o	sancţiune	disciplinară,	care	nu	a	fost	radiată	în	condiţiile	legii;
g)	 faţă	 de	 persoana	 sa	 nu	 este	 în	 curs	 de	 desfăşurare	 cercetarea	 administrativă	 în	 cadrul	 procedurii

disciplinare,	în	condiţiile	legii;
h)	 faţă	 de	 persoana	 sa	 nu	 a	 fost	 dispusă	 începerea	 urmăririi	 penale	 pentru	 săvârşirea	 unei	 infracţiuni

contra	 securităţii	 naţionale,	 contra	 autorităţii,	 infracţiuni	 de	 corupţie	 sau	 de	 serviciu,	 infracţiuni	 de	 fals	 ori
contra	înfăptuirii	justiţiei;

i)	 nu	 se	 află	 într-o	 procedură	 de	 evaluare	 desfăşurată	 de	 autoritatea	 responsabilă	 de	 asigurarea
integrităţii	 în	 exercitarea	 demnităţilor	 şi	 funcţiilor	 publice	 şi	 prevenirea	 corupţiei	 instituţionale,	 în	 condiţiile



Pagina	3	/	9

legii;
j)	nu	se	află	în	niciuna	dintre	situaţiile	de	incompatibilitate	cu	calitatea	de	consilier	de	etică.

(7)	 Dovada	 îndeplinirii	 condiţiilor	 se	 face	 prin	 completarea	 unei	 declaraţii	 de	 integritate,	 dată	 pe	 propria
răspundere	a	funcţionarului	public.
(8)	Condiţiile	nu	sunt	obligatorii	în	cazul	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	în	care	numărul	de	personal	este	sub
20.

CAPITOLUL	IV	Incompatibilităţi	cu	calitatea	de	consilier	de	etică
Art.	 4.	 (1)	 Nu	 poate	 fi	 numit	 consilier	 de	 etică	 funcţionarul	 public	 care	 se	 află	 în	 următoarele	 situaţii	 de
incompatibilitate:

a)	este	soţ,	rudă	sau	afin	până	la	gradul	al	IV-lea	inclusiv	cu	conducătorul	autorităţii	sau	instituţiei	publice
sau	cu	înlocuitorul	de	drept	al	acestuia;

b)	are	relaţii	patrimoniale	sau	de	afaceri	cu	oricare	dintre	persoanele	prevăzute	la	lit.	a);
c)	este	membru	sau	secretar	în	comisia	de	disciplină	constituită	în	cadrul	autorităţii	sau	instituţiei	publice.

(2)	 În	 cazul	 în	 care	 situaţiile	 de	 incompatibilitate	 prevăzute	 la	 alin.	 (1)	 intervin	 ulterior	 dobândirii	 în	 condiţii
legale	a	calităţii	de	consilier	de	etică,	statutul	de	consilier	de	etică	încetează	în	condiţiile	prezentului	cod.

CAPITOLUL	V	Atribuţiile	consilierului	de	etică
Art	5.	 În	 exercitarea	 rolului	 activ	 de	prevenire	 a	 încălcării	 principiilor	 şi	 normelor	de	 conduită,	 consilierul	 de
etică	îndeplineşte	următoarele	atribuţii:

a)	 monitorizează	 modul	 de	 aplicare	 şi	 respectare	 a	 principiilor	 şi	 normelor	 de	 conduită	 de	 către
funcţionarii	 publici	 din	 cadrul	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice	 şi	 întocmeşte	 rapoarte	 şi	 analize	 cu	 privire	 la
acestea;

b)	 desfăşoară	 activitatea	 de	 consiliere	 etică,	 pe	 baza	 solicitării	 scrise	 a	 funcţionarilor	 publici	 sau	 la
iniţiativa	sa	atunci	când	funcţionarul	public	nu	i	se	adresează	cu	o	solicitare,	însă	din	conduita	adoptată	rezultă
nevoia	de	ameliorare	a	comportamentului	acestuia;

c)	 elaborează	 analize	 privind	 cauzele,	 riscurile	 şi	 vulnerabilităţile	 care	 se	 manifestă	 în	 activitatea
funcţionarilor	 publici	 din	 cadrul	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice	 şi	 care	 ar	 putea	 determina	 o	 încălcare	 a
principiilor	 şi	 normelor	 de	 conduită,	 pe	 care	 le	 înaintează	 conducătorului	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice,	 şi
propune	măsuri	pentru	înlăturarea	cauzelor,	diminuarea	riscurilor	şi	a	vulnerabilităţilor;

d)	organizează	sesiuni	de	informare	a	funcţionarilor	publici	cu	privire	la	normele	de	etică,	modificări	ale
cadrului	 normativ	 în	 domeniul	 eticii	 şi	 integrităţii	 sau	 care	 instituie	 obligaţii	 pentru	 autorităţile	 şi	 instituţiile
publice	 pentru	 respectarea	 drepturilor	 cetăţenilor	 în	 relaţia	 cu	 administraţia	 publică	 sau	 cu	 autoritatea	 sau
instituţia	publică	respectivă;

e)	 semnalează	 practici	 sau	 proceduri	 instituţionale	 care	 ar	 putea	 conduce	 la	 încălcarea	 principiilor	 şi
normelor	de	conduită	în	activitatea	funcţionarilor	publici;

f)	analizează	sesizările	şi	reclamaţiile	formulate	de	cetăţeni	şi	de	ceilalţi	beneficiari	ai	activităţii	autorităţii
sau	 instituţiei	 publice	 cu	 privire	 la	 comportamentul	 personalului	 care	 asigură	 relaţia	 directă	 cu	 cetăţenii	 şi
formulează	recomandări	cu	caracter	general,	fără	a	interveni	în	activitatea	comisiilor	de	disciplină;

g)	 poate	 adresa	 în	 mod	 direct	 întrebări	 sau	 aplica	 chestionare	 cetăţenilor	 şi	 beneficiarilor	 direcţi	 ai
activităţii	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice	 cu	 privire	 la	 comportamentul	 personalului	 care	 asigură	 relaţia	 cu
publicul,	precum	şi	cu	privire	la	opinia	acestora	despre	calitatea	serviciilor	oferite	de	autoritatea	sau	instituţia
publică	respectivă.

CAPITOLUL	VI	Evaluarea	activităţii	consilierului	de	etică
Art.	 6.	 (1)	 Exercitarea	 atribuţiilor	 de	 consiliere	 etică	 nu	 face	 obiectul	 evaluării	 performanţelor	 profesionale
individuale	ale	consilierului	de	etică.

(2)	Evaluarea	performanţelor	profesionale	 individuale	pentru	 îndeplinirea	de	către	consilierul	de	etică	a
atribuţiilor,	se	face	de	către	conducătorul	autorităţii	sau	instituţiei	publice,	în	condiţiile	legii.

(3)	 Evaluarea	 performanţelor	 profesionale	 individuale	 se	 face	 de	 către	 conducătorul	 autorităţii	 sau
instituţiei	 publice	 cu	 luarea	 în	 considerare	 a	 raportului	 de	 evaluare	 întocmit	 în	 condiţiile	 legii	 de	 superiorul
ierarhic	nemijlocit	al	funcţionarului	public	care	deţine	calitatea	de	consilier	de	etică.	În	acest	caz,	decizia	asupra
calificativului	 final	 al	 evaluării	 performanţelor	 profesionale	 individuale	 aparţine	 conducătorului	 autorităţii	 sau
instituţiei	publice.
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CAPITOLUL	VII	Încetarea	calităţii	de	consilier	de	etică
Art.	7.	(1)	Calitatea	de	consilier	de	etică	încetează	în	următoarele	situaţii:

a)	 prin	 renunţarea	 expresă	 a	 consilierului	 de	 etică	 la	 această	 calitate,	 pe	 baza	 cererii	 scrise	 adresate
conducătorului	autorităţii	sau	instituţiei	publice;

b)	 prin	 expirarea	 perioadei	 pentru	 care	 a	 fost	 desemnat	 consilier	 de	 etică	 în	 condiţiile	 prevăzute	 de
prezentul	cod;

c)	în	cazul	intervenirii	unei	situaţii	de	incompatibilitate;
d)	 prin	 revocare	 de	 către	 conducătorul	 autorităţii	 sau	 instituţiei	 publice,	 pentru	 activitate

necorespunzătoare	 a	 consilierului	 de	 etică	 sau	 în	 cazul	 în	 care	 acesta	 nu	 mai	 îndeplineşte	 oricare	 dintre
condiţiile	prevăzute;

e)	 în	 caz	 de	 încetare	 sau	 de	 modificare	 a	 raporturilor	 de	 serviciu	 ale	 funcţionarului	 public	 care	 are
calitatea	de	consilier	de	etică	prin	ocuparea	unei	funcţii	în	cadrul	altei	autorităţi	sau	instituţii	publice,	precum	şi
în	caz	de	suspendare	a	raporturilor	de	serviciu	pe	o	perioadă	mai	mare	de	o	lună.
(2)	Încetarea	calităţii	de	consilier	de	etică	prin	revocare	în	condiţiile	prevăzute	la	alin.	(1)	lit.	d)	se	poate	dispune
numai	după	sesizarea	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici	de	către	conducătorul	autorităţii	sau	instituţiei
publice	cu	privire	la	activitatea	considerată	necorespunzătoare	a	consilierului	de	etică	şi	cercetarea	situaţiei	de
către	Agenţia	Naţională	a	Funcţionarilor	Publici,	cu	luarea	în	considerare	a	propunerilor	formulate	de	aceasta.
(3)	Încetarea	calităţii	de	consilier	de	etică	în	situaţiile	prevăzute	la	alin.	(1)	lit.	a)	-c)	şi	e)	se	dispune	direct	de
către	conducătorul	autorităţii	sau	instituţiei	publice.

																																																																									CAPITOLUL	VIII	PANTOUFLAGE

Art.	8.	(1)	Conducătorul	unității	desemnează	persoana	responsabilă	cu	monitorizarea	situațiilor	de	pantouflage	la
nivelul	unității.
											(2)		După	desemnare	persoana	responsabilă	desfășoară	activități	de	informare	și	prevenire	a	situațiilor	de
pantouflage	la	nivelul	salariaților	din	instituție.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 De	 asemenea,	 întocmește	 și	 actualizează	 permanent	 lista	 cu	 salariații	 care	 intră	 sub	 incidența
prevederilor	 legale	 privind	 pantouflage-ul,	 în	 vederea	 punerii	 în	 aplicare	 a	 prevederilor	 legale	 atunci	 când
salariatul	își	încheie	angajarea.
								(4)	Persoana	desemnată	cu	monitorizarea	interdicțiilor	după	încetarea	raportului	de	serviciu	transmite	lista
cu	 salariații	 care	 intră	 sub	 incidența	 prevederilor	 legale	 către	 structura	 funcțională	 responsabilă	 cu	 încetarea
raporturilor	de	muncă	cu	salariații	instituției,	ori	de	câte	ori	lista	suferă	modificări.
									(5)	Persoana	care	realizează	formele	pentru	încetarea	raporturilor	de	serviciu	sau	contractual	de	muncă	cu
personalul	instituției	va	verifica	înainte	de	a	elibera	documentele	de	lichidare,	dacă	persoana	căreia	îi	încetează
raporturile	de	serviciu/muncă	se	află	pe	lista	cu	salariații	care	intră	sub	incidența	prevederilor	legale.
										(6)	În	situația	în	care	persoana	căreia	îi	încetează	raporturile	de	serviciu/muncă	se	află	pe	lista	cu	salariații
care	intră	sub	incidența	prevederilor	legale,	acesteia	i	se	va	solicita	să	completeze	declarația	de	pantouflage.
									(7)	De	la	data	încheierii	angajării,	anual	timp	de	5	ani,	fostul	salariat	al	instituţiei	are	obligaţia	depunerii
declaraţiei	de	pantouflage	la	instituţia	cu	care	şi-a	încheiat	raporturile	de	serviciu/muncă,	conform	prevederilor
din	 Lege	 nr.	 78/2000	 pentru	 prevenirea,	 descoperirea	 şi	 sancţionarea	 faptelor	 de	 corupţie,	 cu	 modificările	 şi
completările	ulterioare.
									(	8)	Persoana	responsabilă	de	procedură	pune	la	dispoziţia	responsabilului	cu	implementarea	S.N.A.	date
statistice	cu	privire	la	pantouflage:
-	numărul	de	încălcări	ale	regimului	legal;
-	numărul	de	solicitări	către	instanţa	de	judecată	pentru	anularea	contractului	de	finanţare	în	caz	de	încălcare	a
art.	13	alin.	(1)	din	Ordonanța	de	urgență	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;
-	numărul	de	sancţiuni	aplicate	de	către	instanţe.

																																																																																								CAPITOLUL	IX	INCOMPATIBILITĂȚI
Art.	(9)	Incompatibilități	privind	aleșii	locali
(1)	Funcția	de	primar	și	viceprimar,	primar	general	și	viceprimar	al	municipiului	București,	președinte
și	 vicepreședinte	 al	 consiliului	 județean	 este	 incompatibilă	 cu	 exercitarea	 următoarelor	 funcții	 sau
calități:
a)	funcția	de	prefect	sau	subprefect;
b)	 calitatea	 de	 funcționar	 public	 sau	 angajat	 cu	 contract	 individual	 de	muncă,	 indiferent	 de	 durata
acestuia;
c)	funcția	de	președinte,	vicepreședinte,	director	general,	director,	manager,	administrator,	membru	al
consiliului	 de	 administrație	 ori	 cenzor	 sau	 orice	 funcție	 de	 conducere	 ori	 de	 execuție	 la	 societățile
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reglementate	de	Legea	societăților	nr.	31/1990,	republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,
inclusiv	 băncile	 sau	 alte	 instituții	 de	 credit,	 societățile	 de	 asigurare	 și	 cele	 financiare,	 la	 regiile
autonome	de	interes	național,	 la	companiile	și	societățile	naționale,	precum	și	 la	 instituțiile	publice,
cu	excepția	reprezentanților	în	adunarea	generală	a	acționarilor	la	societățile	reglementate	de	Legea
nr.	 31/1990,	 republicată,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 a	 membrilor	 în	 consiliile	 de
administrație	 ale	 unităților	 și	 instituțiilor	 de	 învățământ	 de	 stat	 sau	 confesionale	 și	 ale	 spitalelor
publice	din	rețeaua	autorităților	administrației	publice	locale	sau	a	altor	reprezentanți	ai	instituțiilor
publice	din	subordinea	unităților	administrativ-teritoriale	sau	la	care	unitatea	administrativ-teritorială
pe	care	o	conduce	deține	participație;
d)	 funcția	 de	 președinte	 sau	 de	 secretar	 al	 adunărilor	 generale	 ale	 acționarilor	 sau	 asociaților	 la	 o
societate	reglementată	de	Legea	nr.	31/1990,	republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare;
e)	calitatea	de	comerciant	persoană	fizică;
f)	calitatea	de	membru	al	unui	grup	de	interes	economic;
g)	calitatea	de	deputat	sau	senator;
h)	funcția	de	ministru,	secretar	de	stat,	subsecretar	de	stat	sau	o	altă	funcție	asimilată	acestora;
i)	orice	alte	funcții	publice	sau	activități	remunerate,	în	țară	sau	în	străinătate,	cu	excepția	funcției	de
cadru	didactic	sau	a	funcțiilor	în	cadrul	unor	asociații,	fundații	sau	alte	organizații	neguvernamentale.
(2)	 Activitatea	 desfășurată	 de	 primar	 și	 viceprimar,	 primar	 general	 și	 viceprimar	 al	 municipiului
București,	președinte	și	vicepreședinte	al	consiliului	județean,	în	calitate	de	membru	al	consiliului	de
administrație	al	unei	entități	economice	din	subordinea	sau	la	care	unitatea	administrativ-teritorială
pe	care	o	conduce	deține	participație,	la	unitățile	și	instituțiile	de	învățământ	de	stat	sau	confesionale
și	la	spitalele	publice	din	rețeaua	autorităților	administrației	publice	locale	sau	a	altor	reprezentanți	ai
instituțiilor	publice	din	subordinea	unităților	administrativ-teritoriale	nu	este	retribuită.
(3)	Primarii	și	viceprimarii,	primarul	general	și	viceprimarii	municipiului	București	nu	pot	deține,	pe
durata	exercitării	mandatului,	funcția	de	consilier	județean.
(4)	Primarii	și	viceprimarii,	primarul	general	și	viceprimarii	municipiului	București	pot	exercita	funcții
sau	activități	în	domeniul	didactic,	al	cercetării	științifice	și	al	creației	literar-artistice.
(5)	 Funcția	 de	 consilier	 local	 sau	 consilier	 județean	 este	 incompatibilă	 cu	 exercitarea	 următoarelor
funcții	sau	calități:
a)	funcția	de	primar;
b)	funcția	de	prefect	sau	subprefect;
c)	calitatea	de	 funcționar	public	 sau	angajat	cu	contract	 individual	de	muncă	 în	aparatul	propriu	al
consiliului	local	respectiv	sau	în	aparatul	propriu	al	consiliului	județean	ori	al	prefecturii	din	județul
respectiv;
d)	 funcția	 de	 președinte,	 vicepreședinte,	 director	 general,	 director,	manager,	 asociat,	 administrator,
membru	al	consiliului	de	administrație	sau	cenzor	la	regiile	autonome	și	societățile	reglementate	de
Legea	 nr.	 31/1990,	 republicată,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 de	 interes	 județean	 ori
înființate	 sau	 aflate	 sub	 autoritatea	 consiliului	 județean	 sau	 la	 regiile	 autonome	 și	 societățile
reglementate	de	Legea	nr.	31/1990,	republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	de	interes
național	 care	 își	 au	 sediul	 sau	 care	 dețin	 filiale	 în	 unitatea	 administrativ-teritorială	 respectivă,	 cu
excepția	reprezentanților	în	adunarea	generală	a	acționarilor	la	societățile	reglementate	de	Legea	nr.
31/1990,	 republicată,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 a	 membrilor	 în	 consiliile	 de
administrație	 ale	 unităților	 și	 instituțiilor	 de	 învățământ	 de	 stat	 sau	 confesionale	 și	 ale	 spitalelor
publice	din	rețeaua	autorităților	administrației	publice	locale	sau	a	altor	reprezentanți	ai	instituțiilor
publice	din	subordinea	unităților	administrativ-teritoriale	sau	la	care	unitatea	administrativ-teritorială
respectivă	deține	participație,	 în	cazul	consilierului	 local,	respectiv	 la	regiile	autonome	și	societățile
reglementate	de	Legea	nr.	31/1990,	republicată,	cu	modificările	și	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	și	completările	ulterioare,	de	interes
național	 care	 își	 au	 sediul	 sau	 care	 dețin	 filiale	 în	 unitatea	 administrativ-	 teritorială	 respectivă,	 cu
excepția	reprezentanților	în	adunarea	generală	a	acționarilor	la	societățile	reglementate	de	Legea	nr.
31/1990,	 republicată,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 a	 membrilor	 în	 consiliile	 de
administrație	 ale	 unităților	 și	 instituțiilor	 de	 învățământ	 de	 stat	 sau	 confesionale	 și	 ale	 spitalelor
publice	din	rețeaua	autorităților	administrației	publice	locale	sau	a	altor	reprezentanți	ai	instituțiilor
publice	din	subordinea	unităților	administrativ-teritoriale	sau	la	care	unitatea	administrativ-teritorială
respectivă	deține	participație,	în	cazul	consilierului	județean;
e)	 funcția	 de	 președinte	 sau	 de	 secretar	 al	 adunărilor	 generale	 ale	 acționarilor	 sau	 asociaților	 la	 o
societate	 de	 interes	 local,	 reglementată	 de	 Legea	 nr.	 31/1990,	 republicată,	 cu	 modificările	 și
completările	 ulterioare	 ori	 la	 o	 societate	 de	 interes	 național,	 reglementată	 de	 Legea	 nr.	 31/1990,
republicată,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 care	 își	 are	 sediul	 sau	 care	 deține	 filiale	 în
unitatea	administrativ-teritorială	respectivă;
f)	funcția	de	reprezentant	al	statului	la	o	societate	reglementată	de	Legea	nr.	31/1990,	republicată,	cu
modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 care	 își	 are	 sediul	 ori	 care	 deține	 filiale	 în	 unitatea
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administrativ-teritorială	respectivă;
g)	calitatea	de	deputat	sau	senator;
h)	funcția	de	ministru,	secretar	de	stat,	subsecretar	de	stat	și	funcțiile	asimilate	acestora.
(6)	 Activitatea	 desfășurată	 de	 consilierul	 local	 sau	 consilierul	 județean,	 în	 calitate	 de	 membru	 al
consiliilor	 de	 administrație	 al	 unei	 entități	 economice	 din	 subordinea	 sau	 la	 care	 unitatea
administrativ-teritorială	pe	care	o	conduce	deține	participație,	la	unitățile	și	instituțiile	de	învățământ
de	stat	 sau	confesionale	și	 la	spitalele	publice	din	rețeaua	autorităților	administrației	publice	 locale
sau	a	altor	reprezentanți	ai	instituțiilor	publice	din	subordinea	unităților	administrativ-	teritoriale	nu
este	retribuită.
	 (7)	 O	 persoană	 nu	 poate	 exercita	 în	 același	 timp	 un	 mandat	 de	 consilier	 local	 și	 un	 mandat	 de
consilier	județean.
	 (8)	Calitatea	 de	 ales	 local	 este	 incompatibilă	 și	 cu	 calitatea	 de	 acționar	 semnificativ	 la	 o	 societate
reglementată	de	Legea	nr.	31/1990,	republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	înființată	de
consiliul	local,	respectiv	de	consiliul	județean.
(9)	Incompatibilitatea	există	și	în	situația	în	care	soțul	sau	rudele	de	gradul	I	ale	alesului	local	dețin
calitatea	de	acționar	semnificativ	la	unul	dintre	agenții	economici	prevăzuți	la	paragraful	anterior.
(10)	Prin	acționar	semnificativ	se	înțelege	persoana	care	exercită	drepturi	aferente	unor	acțiuni	care,
cumulate,	 reprezintă	 cel	 puțin	 10%	 din	 capitalul	 social	 sau	 îi	 conferă	 cel	 puțin	 10%	 din	 totalul
drepturilor	de	vot	în	adunarea	generală.
(11)	 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	reglementate	de	Legea
nr.	 31/1990,	 republicată,	 cu	modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 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	 reglementate	 de	 Legea	 nr.	 31/1990,	 republicată,	 cu	 modificările	 și
completările	 ulterioare,	 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.
(12)	Încălcarea	acestei	dispoziții	atrage	încetarea	de	drept	a	mandatului	de	ales	local	la	data	încheierii
contractelor.
(13)	Constatarea	 încetării	mandatului	 de	 consilier	 local	 sau	 consilier	 județean	 se	 face	 prin	 ordin	 al
prefectului,	la	propunerea	secretarului	unității	administrativ-teritoriale.
	(14)	Ordinul	emis	de	prefect	poate	fi	atacat	la	instanța	de	contencios	administrativ	competentă.
	(15)	Încetarea	de	drept	a	mandatului	de	consilier	local	sau	consilier	județean	nu	intervine	dacă,	până
la	emiterea	ordinului	de	către	prefect,	se	face	dovada	că	încălcarea	a	încetat.
	(16)	Prevederile	din	acest	paragraf	se	aplică	și	persoanelor	încadrate	cu	contract	individual	de	muncă
în	aparatul	propriu	al	 consiliului	 local	 sau	al	 consiliului	 județean	ori	 la	 regiile	 autonome	aflate	 sub
autoritatea	consiliilor	respective	sau	la	societățile	înființate	de	consiliile	locale	sau	consiliile	județene
respective.
	 	 (17)	 Încălcarea	 de	 către	 aceste	 persoane	 a	 dispozițiilor	 prevăzute	 în	 prezentul	 paragraf	 atrage
încetarea	de	drept	a	raporturilor	de	muncă.
	 	 (18)	Constatarea	 încetării	raporturilor	de	muncă	se	 face	prin	ordin	sau	dispoziție	a	conducătorilor
autorităților	publice	sau	ai	agenților	economici.
		(19)	Încetarea	de	drept	a	raporturilor	de	muncă	nu	intervine	dacă,	până	la	emiterea	dispoziției	sau
ordinului	de	către	conducătorul	unității,	se	face	dovada	că	încălcarea	a	încetat.
		(20)	Starea	de	incompatibilitate	intervine	numai	după	validarea	mandatului	sau	după	validarea	celui
de-al	 doilea	 mandat,	 respectiv	 după	 numirea	 sau	 angajarea	 alesului	 local,	 ulterior	 validării
mandatului,	într-o	funcție	incompatibilă	cu	cea	de	ales	local.
		(21)	Starea	de	incompatibilitate	durează	până	la	data	încetării	de	drept	a	mandatului	în	care	alesul
local	a	exercitat	o	 funcție	sau	o	calitate	 incompatibilă	cu	aceasta	sau	până	 la	data	 la	care	a	 încetat
funcția	sau	calitatea	care	a	determinat	starea	de	incompatibilitate.
			(22)	În	cazul	în	care	alesul	local	are	calitatea	de	acționar	semnificativ	la	o	societate	reglementată	de
Legea	nr.	31/1990,	republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	înființată	de	consiliul	local,
respectiv	de	consiliul	 județean.,	 incompatibilitatea	cu	calitatea	de	ales	local	 intervine	la	data	la	care
acesta,	soțul	sau	ruda	de	gradul	I	a	acestuia	devin	acționari.
		(23)	Alesul	local	poate	renunța	la	funcția	deținută	înainte	de	a	fi	numit	sau	ales	în	funcția	care	atrage
starea	de	incompatibilitate	sau	în	cel	mult	15	zile	de	la	numirea	sau	alegerea	în	această	funcție.
		(24)	În	situația	în	care	alesul	local	aflat	în	stare	de	incompatibilitate	nu	renunță	la	una	dintre	cele
două	funcții	 incompatibile	 în	termenul	de	15	zile	zile	de	 la	numirea	sau	alegerea	în	această	funcție,
prefectul	va	emite	un	ordin	prin	care	constată	 încetarea	de	drept	a	mandatului	de	ales	 local	 la	data
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împlinirii	 termenului	 de	 15	 zile	 sau,	 după	 caz,	 60	 de	 zile,	 la	 propunerea	 secretarului	 unității
administrativ-teritoriale.	
			(25)	Orice		persoană	poate	sesiza	secretarul	unității	administrativ-teritoriale.
			(26	)Ordinul	emis	de	prefect	poate	fi	atacat	la	instanța	de	contencios	administrativ	competentă.
	 	(27)	În	cazul	primarilor,	prefectul	va	propune	Guvernului	stabilirea	datei	pentru	alegerea	unui	nou
primar,	iar	în	cazul	consilierilor	locali	și	consilierilor	județeni,	se	va	proceda	la	validarea	mandatului
unui	supleant.

Art.	10.	Incompatibilități	privind	funcționarii	publici
(1)	Calitatea	de	 funcționar	public	 este	 incompatibilă	 cu	 exercitarea	 oricărei	 alte	 funcții	 publice	 sau
calități	decât	cea	în	care	a	fost	numit.
(2)	Funcționarii	publici	nu	pot	deține	alte	 funcții	 și	nu	pot	desfășura	alte	activități,	 remunerate	sau
neremunerate,	după	cum	urmează:
a)	în	cadrul	autorităților	sau	instituțiilor	publice;
b)	în	cadrul	cabinetului	demnitarului,	cu	excepția	cazului	 în	care	funcționarul	public	este	suspendat
din	funcția	publică,	în	condițiile	legii,	pe	durata	numirii	sale;
c)	 în	 cadrul	 regiilor	 autonome,	 societăților	 reglementate	 de	 Legea	 nr.	 31/1990,	 republicată,	 cu
modificările	și	completările	ulterioare,	ori	în	alte	unități	cu	scop	lucrativ	din	sectorul	public;
d)	în	calitate	de	membru	al	unui	grup	de	interes	economic.
Nu	se	află	în	situație	de	incompatibilitate,	în	sensul	prevederilor	de	la	lit.	a)	și	c),	funcționarul	public
care:
a)	este	desemnat	printr-un	act	administrativ,	emis	în	condițiile	legii,	să	reprezinte	interesele	statului
în	 legătură	cu	activitățile	desfășurate	de	operatorii	economici	cu	capital	ori	patrimoniu	 integral	sau
majoritar	de	stat,	în	condițiile	rezultate	din	actele	normative	în	vigoare;
b)	 este	 desemnat	 printr-un	 act	 administrativ,	 emis	 în	 condițiile	 legii,	 să	 participe	 în	 calitate	 de
reprezentant	 al	 autorității	 ori	 instituției	 publice	 în	 cadrul	 unor	 organisme	 sau	 organe	 colective	 de
conducere	constituite	în	temeiul	actelor	normative	în	vigoare;
c)	exercită	un	mandat	de	reprezentare,	pe	baza	desemnării	de	către	o	autoritate	sau	instituție	publică,
în	condițiile	expres	prevăzute	de	actele	normative	în	vigoare.
	 (3)	 Nu	 se	 află	 în	 situație	 de	 incompatibilitate	 funcționarul	 public	 care	 este	 desemnat	 prin	 act
administrativ	 pentru	 a	 face	 parte	 din	 echipa	 de	 proiect	 finanțat	 din	 fonduri	 comunitare
nerambursabile	 postaderare,	 precum	 și	 din	 împrumuturi	 externe	 contractate	 sau	 garantate	 de	 stat
rambursabile	sau	nerambursabile,	cu	excepția	funcționarilor	publici	care	exercită	atribuții	ca	auditor
sau	atribuții	de	control	asupra	activității	derulate	în	cadrul	acesteia	și	a	funcționarilor	publici	care	fac
parte	 din	 echipa	 de	 proiect,	 dar	 pentru	 care	 activitatea	 desfășurată	 în	 cadrul	 respectivei	 echipe
generează	o	situație	de	conflict	de	interese	cu	funcția	publică	pe	care	o	ocupă.
	(4)	Funcționarii	publici	care,	în	exercitarea	funcției	publice,	au	desfășurat	activități	de	monitorizare	și
control	 cu	 privire	 la	 societăți	 reglementate	 de	 Legea	 nr.	 31/1990,	 republicată,	 cu	 modificările	 și
completările	ulterioare,	sau	alte	unități	cu	scop	lucrativ,	nu	pot	să-și	desfășoare	activitatea	și	nu	pot
acorda	 consultanță	 de	 specialitate	 la	 aceste	 societăți	 timp	 de	 3	 ani	 după	 ieșirea	 din	 corpul
funcționarilor	publici.
(5)	Funcționarii	publici	nu	pot	fi	mandatari	ai	unor	persoane	în	ceea	ce	privește	efectuarea	unor	acte
în	legătură	cu	funcția	publică	pe	care	o	exercită.	Nu	sunt	permise	raporturile	ierarhice	directe	în	cazul
în	care	funcționarii	publici	respectivi	sunt	soți	sau	rude	de	gradul	I.
	(6)	Funcționarii	publici	pot	exercita	funcții	sau	activități	în	domeniul	didactic,	al	cercetării	științifice,
al	 creației	 literar-artistice.	 Funcționarii	 publici	 pot	 exercita	 funcții	 în	 alte	 domenii	 de	 activitate	 din
sectorul	privat,	 care	nu	sunt	 în	 legătură	directă	sau	 indirectă	cu	atribuțiile	exercitate	ca	 funcționar
public,	funcționar	public	parlamentar	sau	funcționar	public	cu	statut	special,	potrivit	fișei	postului.
	 (7)	 În	 situația	 funcționarilor	 publici	 care	 desfășoară	 aceste	 activități,	 documentele	 care	 alcătuiesc
dosarul	 profesional	 sunt	 gestionate	 de	 către	 autoritatea	 sau	 instituția	 publică	 la	 care	 aceștia	 sunt
numiți.
	(8)	Funcționarii	publici	pot	fi	membri	ai	partidelor	politice	legal	constituite.
	 (9)	 Funcționarilor	 publici	 le	 este	 interzis	 să	 fie	 membri	 ai	 organelor	 de	 conducere	 ale	 partidelor
politice	și	să	exprime	sau	să	apere	în	mod	public	pozițiile	unui	partid	politic.
	(10)	Funcționarii	publici	care,	potrivit	legii,	fac	parte	din	categoria	înalților	funcționari	publici	nu	pot
fi	membri	ai	unui	partid	politic,	sub	sancțiunea	destituirii	din	funcția	publică.
(11)	Activitatea	de	evaluare	efectuată	de	inspectorii	de	integritate	din	cadrul	Agenției	se	desfășoară	cu
privire	la	situația	averii	existente	pe	durata	exercitării	funcțiilor	publice,	a	conflictelor	de	interese	și	a
incompatibilităților.
	 (12)	 Principiile	 după	 care	 se	 desfășoară	 activitatea	 de	 evaluare	 sunt	 legalitatea,	 confidențialitatea,
imparțialitatea,	independența	operațională,	celeritatea,	buna	administrare,	dreptul	la	apărare,	precum
și	prezumția	dobândirii	licite	a	averii.
		(13)	Dacă,	în	urma	evaluării	declarației	de	interese,	precum	și	a	altor	date	și	informații,	inspectorul



Pagina	8	/	9

de	 integritate	 identifică	 elemente	 în	 sensul	 existenței	 unei	 incompatibilități,	 informează	 despre
aceasta	persoana	în	cauză	și	are	obligația	de	a	o	invita	pentru	a	prezenta	un	punct	de	vedere.
		(14)	Persoana	informată	este	invitată	să	prezinte	inspectorului	de	integritate	date	sau	informații	pe
care	le	consideră	necesare,	personal	ori	prin	transmiterea	unui	punct	de	vedere	scris.
	 	 (15)	 Informarea	 și	 invitarea	 se	 vor	 face	 prin	 poștă,	 cu	 scrisoare	 recomandată	 cu	 confirmare	 de
primire.
	 	(16)	Persoana	care	face	obiectul	evaluării	are	dreptul	de	a	fi	asistată	sau	reprezentată	de	avocat	și
are	dreptul	de	a	prezenta	orice	date	ori	informații	pe	care	le	consideră	necesare.
		(17)Dacă,	după	exprimarea	punctului	de	vedere	al	persoanei	invitate,	verbal	sau	în	scris,	ori,	în	lipsa
acestuia,	 după	 expirarea	 unui	 termen	de	 15	 zile	 de	 la	 confirmarea	 de	 primire	 a	 informării	 de	 către
persoana	 care	 face	 obiectul	 evaluării,	 inspectorul	 de	 integritate	 consideră	 în	 continuare	 că	 sunt
elemente	în	sensul	unei	incompatibilități,	întocmește	un	raport	de	evaluare.
	 	 (18)	 În	 lipsa	 confirmării,	 inspectorul	 de	 integritate	 poate	 întocmi	 raportul	 de	 evaluare	 după
îndeplinirea	unei	noi	proceduri	de	comunicare.
		(19)	Raportul	de	evaluare	va	avea	următorul	cuprins:
a)	partea	descriptivă	a	situației	de	fapt;
b)	punctul	de	vedere	al	persoanei	supuse	evaluării,	dacă	acesta	a	fost	exprimat;
c)	evaluarea	elementelor	de	conflict	de	interese	sau	de	incompatibilitate;
d)	concluzii.
(	 20)	 Raportul	 de	 evaluare	 se	 comunică	 în	 termen	 de	 5	 zile	 de	 la	 finalizare	 persoanei	 care	 a	 făcut
obiectul	activității	de	evaluare	și,	după	caz,	organelor	de	urmărire	penală	și	celor	disciplinare.
	 (21)Persoana	care	 face	obiectul	evaluării	poate	contesta	raportul	de	evaluare	a	 incompatibilității	 în
termen	de	15	zile	de	la	primirea	acestuia,	la	instanța	de	contencios	administrativ.
	 (22)	 Dacă	 raportul	 de	 evaluare	 a	 incompatibilității	 nu	 a	 fost	 contestat	 în	 termen	 la	 instanța	 de
contencios	 administrativ,	 Agenția	 sesizează	 în	 termen	 de	 15	 zile	 organele	 competente	 pentru
declanșarea	procedurii	disciplinare;	dacă	este	cazul,	Agenția	sesizează	în	termen	de	6	luni	instanța	de
contencios	 administrativ,	 în	 vederea	 anulării	 actelor	 emise,	 adoptate	 sau	 întocmite	 cu	 încălcarea
prevederilor	legale	privind	incompatibilitățile.
	(23)	Dacă	în	urma	evaluării	declarației	de	interese,	precum	și	a	altor	date	și	informații,	inspectorul	de
integritate	 constată	 inexistența	 unei	 stări	 de	 incompatibilitate	 sau	 a	 unui	 conflict	 de	 interese,
întocmește	un	raport	în	acest	sens,	pe	care	îl	transmite	persoanei	care	a	făcut	obiectul	evaluării.	Acest
raport	 poate	 cuprinde,	 dacă	 este	 cazul,	 mențiuni	 privind	 erorile	 constatate	 în	 ceea	 ce	 privește
întocmirea	necorespunzătoare	a	declarațiilor	de	avere	și	sugestii	de	îndreptare.
(24)	Agenția	va	comunica	raportul	de	evaluare	pentru	funcționarii	publici,	comisiei	de	disciplină	sau
consiliului	de	disciplină,	care	propune	autorității	prevăzute	de	 lege	aplicarea	unei	sancțiuni,	potrivit
legii.
Fapta	persoanei	cu	privire	la	care	s-a	constatat	că	a	emis	un	act	administrativ,	a	încheiat	un	act	juridic,
a	luat	o	decizie	sau	a	participat	la	luarea	unei	decizii	cu	încălcarea	obligațiilor	legale	privind	starea	de
incompatibilitate	constituie	abatere	disciplinară	și	se	sancționează.
(25	)	Persoana	eliberată	sau	destituită	din	funcţie	sau	faţă	de	care	s-a	constatat	existenţa	conflictului
de	 interese	ori	 starea	de	 incompatibilitate	este	decăzută	din	dreptul	de	a	mai	exercita	o	 funcţie,	 cu
excepţia	 celor	 electorale,	pe	o	perioadă	de	3	ani	de	 la	data	eliberării,	 destituirii	 din	 funcţia	publică
respectivă	sau	a	 încetării	de	drept	a	mandatului.	Dacă	persoana	a	ocupat	o	 funcţie	eligibilă,	nu	mai
poate	 ocupa	 aceeaşi	 funcţie	 pe	 o	 perioadă	 de	 3	 ani	 de	 la	 încetarea	 mandatului.	 În	 cazul	 în	 care
persoana	 nu	 mai	 ocupă	 o	 funcţie	 publică	 la	 data	 constatării	 stării	 de	 incompatibilitate	 ori	 a
conflictului	de	 interese,	 interdicţia	de	3	ani	operează	potrivit	 legii,	de	 la	data	 rămânerii	definitive	a
raportului	 de	 evaluare,	 respectiv	 a	 rămânerii	 definitive	 şi	 irevocabile	 a	 hotărârii	 judecătoreşti	 de
confirmare	a	existenţei	unui	conflict	de	interese	sau	a	unei	stări	de	incompatibilitate.

CAPITOLUL	X	Dispoziții	finale
Art.	 11.	 (1)	 Raportul	 conține	 informaţii	 cu	 caracter	 public,	 se	 elaborează	 în	 baza	 rapoartelor	 autorităţilor	 şi
instituţiilor	 publice	 privind	 respectarea	 normelor	 de	 conduită	 transmise	 Agenţiei	 Naţionale	 a	 Funcţionarilor
Publici	şi	cuprinde	cel	puţin	următoarele	date:

a)	numărul	şi	obiectul	sesizărilor	privind	cazurile	de	încălcare	a	normelor	de	conduită	profesională;
b)	categoriile	şi	numărul	de	funcţionari	publici	care	au	încălcat	principiile	şi	normele	de	conduită;
c)	cauzele	şi	consecinţele	nerespectării	normelor	de	conduită;
d)	evidenţierea	cazurilor	 în	 care	 funcţionarilor	publici	 li	 s-a	 cerut	 să	acţioneze	 sub	presiunea	 factorului

politic.
(2)	Rapoartele	autorităţilor	şi	instituţiilor	publice	privind	respectarea	normelor	de	conduită	se	publică	pe	site-ul
propriu	şi	se	comunică	la	cererea	oricărei	persoane	interesate.
(3)	Raportul	se	publică	pe	site-ul	Agenţiei	Naţionale	a	Funcţionarilor	Publici	şi	se	comunică	la	cererea	oricărei
persoane	interesate.
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(4)	Informarea	publicului	cu	privire	la	respectarea	obligaţiilor	şi	a	normelor	de	conduită	în	exercitarea	funcţiilor
publice	constituie	parte	integrantă	din	raportul	anual	privind	managementul	funcţiilor	publice	şi	al	funcţionarilor
publici,	 care	 se	 elaborează	 de	 Agenţia	 Naţională	 a	 Funcţionarilor	 Publici.	 Agenţia	 Naţională	 a	 Funcţionarilor
Publici	poate	să	prezinte	în	raportul	anual,	în	mod	detaliat,	unele	cazuri	care	prezintă	un	interes	deosebit	pentru
opinia	publică.

Întocmit,	
Inspector	

Todosi	Daniela

Aprobat,	
Primar	

Strugariu	Mircea-Andrei


