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1. SCOP

Procedura stabilește modul în care se realizează la nivelul Primăriei Municipiului 
Roșiori de Vede implementarea regimului juridic al incompatibilităților (prevenirea, 
sesizarea, sancționarea stării de incompatibilitate), respectiv al conflictului de 
interese (prevenirea și identificarea timpurie a conflictelor de interese, 
abținerea/neparticiparea în cazul unui potențial conflict de interese, gestionarea 
posibilelor conflicte de interese și perfecționare profesională privind regimul juridic 
al conflictului de interese). Scopul procedurii este de a descrie etapele ce trebuie 
parcurse la nivelul compartimentelor din cadrul instituției în vederea evitării 
situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese de către angajații cu 
obligații în acest sens. 

Strategia Națională Anticorupție menționează 2 valori care se transpun în practică 
prin cadrul legal în vigoare în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților: 

 integritatea: reprezentanții instituțiilor şi autorităţilor publice au obligaţia 
de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu 
exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu. Totodată, aceştia sunt obligaţi 
să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de 
interese şi incompatibilităţi; și prioritatea  interesului  public-reprezentanţii 
instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria de a considera interesul public 
mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia 
nu trebuie să se folosească de funcţia publică pentru obţinerea de beneficii 
necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau 
persoane apropiate; 

 prioritatea interesului public: reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor 
publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt 
interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia nu trebuie să se 
folosească de funcţia publică pentru obţinerea de beneficii necuvenite 
patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane 
apropiate. 

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică conducerii Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, 
aleșilor și consilierilor locali, funcționarilor publici şi personalului contractual, din 
cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede. 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. Reglementări internaţionale

• Convenția civilă asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999,
ratificată de România prin Legea nr. 147/2002, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2002;
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• Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31
octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004;

• SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
• SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calității. Principii

fundamentale și Vocabular;
• SR ISO/TR 10013:2003 - Linii directoare pentru documentația sistemului de

management al Calității;
• Directiva 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea

îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;
• Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează

încălcări ale dreptului Uniunii;
• Recomandarea nr.10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, art.

13.

3.2. Legislaţie primară 

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor,
magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte
normative, cu modificările și completările ulterioare;

• O.U.G. nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea
demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor
de prevenire și combatere a corupției;

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările
ulterioare-Secțiunea a 4-a: Reguli de evitare a conflictului de interese, art.
61;

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

• Legea 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice,

instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
• Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor,

magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de
conducere, cu modificările și completările ulterioare;
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• Legea nr. 554/2004 legea contenciosului administrativ cu modificările și
completările ulterioare;

• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor
de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

• Codul Civil;
• Codul Penal;
• Constituția României, republicată;
• OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

3.3. Legislaţie secundară 

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;

• H.G nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-
2025 și a documentelor aferente acesteia, în temeiul art. 108 din Constituția
României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 153 din 3 septembrie 2020 pentru instituirea
unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii,
precum și pentru completarea unor acte normative, ANEXA Nr. VII,
Reglementări specifice personalului din autoritățile și instituțiile publice
finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea,
în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate
ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea
prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului;

• H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor
de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

• O.G. nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare;

• Ordonanța de urgență nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

• Hotărâre nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
123/2002.

3.4. Standarde de referință ale calității 

• SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
• SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale

și vocabular;
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• SR ISO/CEI 27001:2018 - Tehnologia informației. Tehnici de securitate.
Sisteme de management al securității informației. Cerințe;

• SR ISO/IEC 27001:2013 - Tehnologia informației. Tehnici de securitate.
Sisteme de management al securității informației. Cerințe;

• SR ISO/TR 10013: 2003 - Linii directoare pentru documentația sistemului de
management al Calității.

3.5. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice 

• Regulament de Organizare și Functionare al aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Roșiori de Vede;

• Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;
• Codul etic al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Municipiului Roșiori de Vede;
• Procedura de sistem PS-PRV-SCIM privind elaborarea procedurilor

documentate la nivelul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;
• Hotărârile Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;
• Dispozitiile Primarului Municipiului Roșiori de Vede;
• Fişele posturilor personalului Primăriei Municipiului Roșiori de Vede;
• Organigrama instituției.

3.5.1 Principii orizontale 

Egalitatea de gen 

Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare 
pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este 
opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen și urmărește promovarea 
participării depline a femeilor și bărbaților în societate.  

Nediscriminarea 

Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului, fără niciun fel de deosebire ca, de pildă, 
deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, 
de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări (Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, art. 2). 

4. DEFINIŢII ȘI ABREVIERI
4.1. Definiţii

Nr. 
crt. Termen Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește 

termenul 

1. Procedură de 
sistem 

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul 
entității publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor 
compartimentelor dintr-o entitate publică. 
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2. Procedură 
operațională 

Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul 
unuia sau mai multor compartimente dintr-o etitate, fără 
aplicabilitate la nivelul întregii entități publice. 

3. Revizie procedură 

Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a 
unor informaţii, date, componente ale unei ediții a unei 
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din 
conținutul procedurii. 

4. Ediţie procedură 

Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică 
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei 
proceduri sau atunci când modificările din structura 
procedurii depășesc 50% din conţinutul reviziei anterioare. 

5. Activitate 
procedurală 

Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot 
stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în 
vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, 
economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului 
și/sau entității publice. 

6. Procedură 
documentată 

Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, 
editat pe suport de hârtie sau în format electronic; 
procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și 
proceduri operaționale. 

7. Integritate 
Caracter integru, sentiment al demnității, dreptății și 
conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului, 
onestitate, cinste, probitate 

8. Interes public 

Acel interes care implică garantarea și respectarea de către 
instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și 
intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, 
legislația internă și tratatele internaționale la care România este 
parte 

9. Interes personal 

Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obținut, în 
mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, de către 
funcționarii publici prin folosirea reputației, influenței 
facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a 
exercitării funcției publice 

10.  Conflict de interese 

Acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct 
sau indirect, al funcționarului public contravine interesului 
public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și 
imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu 
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției 
publice deținute 
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11.  Incompatibilitate 

Incidentul de integritate care constă în deținerea/exercitarea 
unei funcții/calități publice simultan cu deținerea/exercitarea 
unei alte funcții/calități din domeniul public sau privat, al căror 
cumul este interzis prin lege 

12.  Comisia de 
disciplină 

Organul însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut 
de lege și de regulamentul de organizare şi funcţionare al 
instituției publice 

13.  Funcția publică 

Ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul 
legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către 
administrația publică centrală, administrația publică locală și 
autoritățile administrative autonome 

14.  Informație de 
interes public 

Orice informație care privește activitățile sau care rezultă din 
activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent 
de suportul, forma sau modul de exprimare a informaţiei 
respective 

15.  Declarație de 
interese 

Actul personal, putând fi rectificat numai în condițiile prevăzute 
de lege, care se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde 
funcțiile și activitățile prevăzute de lege 

16.  
Afinitatea Afinitatea este legătura dintre un soț și rudele celulilalt soț. 

Rudele soțului sunt, în aceeași linie şi același grad, afinii celuilalt 
soț 

17.  Avertizare în 
interes public 

Sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă 
care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale 
sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, 
economicităţii şi transparenţei. 

18.  Avertizor 
Orice persoană care face o sesizare privind neregularități, 
incidente de  integritate sau conflicte de interese apărute în 
cadrul instituției. 

19.  Control intern 

Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi 
implementate de către managementul și personalul entității 
publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile 
pentru: atingerea obiectivelor instituției într-un mod 
economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe şi 
a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor 
și a informațiilor, prevenirea şi depistarea fraudelor și 
greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și 
producerea în timp util de informaţii de încredere, 
referitoare la segmentul financiar și de management. 
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20.  Delaţiune  Denunțare (făcută în special cu rea intenție, pentru profituri 
personale) 

21.  Buna administrare 

Instituţia este datoare să îşi desfăşoare activitatea în 
realizarea interesului general, cu un grad ridicat de 
profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi 
economicitate a folosirii resurselor. 

22.  

Compartiment 
(denumire 

generică pentru 
structuri 

organizatorice) 

Direcție/Serviciu/Birou/Compartiment 

23.  Conducătorul 
compartimentului 

Director general/Director general adjunct/Director executiv/ 
Șef serviciu/Șef birou  

24.  Economicitate 
Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea 
rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea 
calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. 

25.  Eficienţă Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele 
utilizate.  

26.  Luarea deciziei 

Proces care include: activităţile de justificare, fundamentare 
și propunere a unei decizii, în cazul personalului de execuţie. 
Asumarea deciziei efective, în cazul personalului de 
conducere.  

27.  Neregularitate 
Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei 
profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, 
eficacităţii, economicităţii şi transparenţei. 

28.  Rudenia 

Rudenia firească este legătura bazată pe descendența unei 
persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe 
persoane au un ascendent comun. Rudenia civilă este legătura 
rezultată din adopția încheiată în condiţiile prevăzute de 
lege.  

29.  
Standarde de 

control  
intern 

Un minim de reguli de management, menit să creeze un model 
de control managerial uniform și coerent. De asemenea, 
standardele constituie un sistem de referință, în raport cu 
care se evaluează sistemele de control intern, se identifică 
zonele şi direcțiile de schimbare. 

30.  Transparenţa 
Instituţia are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea într-o 
manieră deschisă, în care accesul liber şi neîngrădit la 
informaţiile de interes public să constituie regula, iar 
limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în 
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condiţiile legii. 

4.2. Abrevieri 

 PS –Procedură de sistem
 SR – Standard român
 EN – Standard European
 ISO  Organizația internațională pentru standardizare
 TS – Specificații tehnice
 TR – Raport tehnic
 UE – Uniunea europeană
 ANI – Agenția Națională de Integritate
 DIT – Direcția Impozite și Taxe
 DCECS – Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport
 SCIM - Sistemului de control intern managerial
 CM - Comisia de monitorizare
 HG - Hotărâre de Guvern
 OUG - Ordonanță de Urgență a Guvernului

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

5.1.Generalităţi

Procedura stabilește modul în care se realizează la nivelul Primăriei Municipiului 
Roșiori de Vede implementarea regimului juridic al incompatibilităților (prevenirea, 
sesizarea, sancționarea stării de incompatibilitate), respectiv al conflictelor de 
interese (prevenirea și identificarea timpurie a conflictelor de interese, 
abținerea/neparticiparea în cazul unui potențial conflict de interese, gestionarea 
posibilelor conflicte de interese și perfecționare profesională privind regimul juridic 
al conflictului de interese). 
5.1.1. Diferenţa între conflicte de interese şi incompatibilităţi 

• Pentru a exista un conflict de interese, persoanele publice trebuie să ia o
decizie care să influenţeze un interes personal. Un conflict de interese este
o situație în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe
interese, de exemplu interes  financiare sau de altă natură ce pot corupe sau
afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană
sau organizație. Prezența unui conflict de interese nu duce automat la fapte
de corupție sau la luarea unor decizii incorecte. Prin urmare, un conflict de
interese poate fi descoperit și reglementat înaintea apariției unui act de
corupție. Un conflict de interese există în cazul în care în diferite
circumstanțe există riscul ca o decizie să fie influențată de alte interese
secundare și nu indică faptul că un anumit individ va fi cu siguranță influențat
de un interes secundar.
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• 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. Situația de
incompatibilitate reprezintă deținerea/exercitarea unei funcții/calități
publice simultan cu deținerea/exercitarea unei alte funcții/calitati din
domeniul public sau privat, al căror cumul este interzis de lege.

5.1.2. Definiția rudeniei, în conformitate cu prevederile Codului Civil 
• Gradul de rudenie se stabileşte astfel :

 în linie dreaptă, după numărul naşterilor: copiii şi părinţii sunt rude de
gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea;

 în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre
rude până la ascendentul comun şi coborând de la acesta până la
cealaltă rudă; astfel, fraţii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau
mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al
patrulea.

• Afinitatea este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ;
• Rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii celuilalt soţ.

5.1.3. Principii care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici 
• Supremația Constituției și a legii - principiu conform căruia funcționarii

publici au îndatorirea de a respecta Constituția și legile ţării;

• Prioritatea interesului public - principiu conform căruia funcționarii publici au
îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în
exercitarea funcției publice;

• Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și
instituțiilor publice - principiu conform căruia funcționarii publici au
îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

• Profesionalismul - principiu conform căruia funcționarii publici au obligația
de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență,
eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

• Imparțialitatea și independența - principii conform cărora funcționarii publici
sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic,
economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice;

• Integritatea morală - principiu conform căruia funcționarilor publici le este
interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții,
vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcției publice pe care o dețin, sau să
abuzeze în vreun fel de această funcție;

• Libertatea de gândire și de exprimare - principiu conform căruia funcționarii
publici pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de
drept și a bunelor moravuri;
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• Cinstea și corectitudinea - principii conform cărora în exercitarea funcției
publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie să
fie de bună-credință;

• Deschidere și transparență - principii conform cărora activitățile desfășurate de
funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse
monitorizării cetățenilor;

• Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și
participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții public și private.
Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și
urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în
societate;

• Nediscriminarea – fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile
sale fără niciun fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie politică sau orice opinie, de origine națională sau socială,
avere, naștere sau orice alte împrejurări (art. 2, Declarația universală a
Drepturilor Omului).

I. Cadrul legal în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților aleșilor
locali/funcționarilor publici/personalului contractual

Principii de bază pentru gestionarea incompatibilităților 

• Slujirea interesului public;

• Transparența deciziei și controlul exercitat din partea publicului.

Funcționarii publici, precum și persoanele cu funcții de conducere din cadrul institutiei 
au obligația:  

• să acționeze de o manieră care să permită cel mai atent control din partea
publicului. Această obligație nu este îndeplinită în totalitate prin simpla
respectare a literei legii, implică și respectarea unor valori mai largi ale
administrației publice, cum ar fi lipsa intereselor private, imparțialitatea și
corectitudinea;

• să își declare interesele personale și afilierile care ar putea compromite îndeplinirea
dezinteresată a îndatoririlor lor publice, pentru a permite un control adecvat și
găsirea de soluții viabile;

• să asigure consecvență și un grad corespunzător de deschidere în procesul de
rezolvare sau tratare a unei situații de incompatibilitate.

Situații de incompatibilitate 

O situație de incompatibilitate este generată în cazul în care persoana respectivă 
exercită, simultan, calitatea de ales local și una sau mai multe funcții/calități al căror 
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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 și dacă 
acesta nu renunţă la funcţia/calitatea deţinută anterior în termen de cel mult 15 zile 
de la dobândirea calității de ales.  

Alesul poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care 
atrage starea de incompatibilitate. Incompatibilitatea cu calitatea de ales intervine 
la data la care alesul, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari 
semnificativi la o societate comercială înfiinţată de consiliul local. Încălcarea 
prevederilor legale atrage încetarea de drept a mandatului de ales la data încheierii 
contractelor. 

Dacă alesul 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 respectiv ori cu societăţile 
comerciale înfiinţate de consiliile locale respective, alesul are obligația de a renunța 
la acestea anterior validării mandatului. 

Pentru aleșii locali: 

1) Primar

Incompatibilităţile pentru funcţia de primar sunt specificate în Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, 
a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Articolul 
87 prevede că 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, cu excepţia reprezentanţilor 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
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publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 
reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrative-
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

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);

• calitatea de deputat sau senator;
• funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie

asimilată acestora;
• orice alte funcţii publice (include și funcția de viceprimar, vicepreşedinte și

preşedinte al consiliului judeţean) sau activităţi remunerate, în ţară sau în
străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

Activitatea desfăşurată de primar 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.  
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 (articolul 89 din 
Legea nr. 161/2003). 
Primarul nu poate deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean. 
Primarul poate exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice 
şi al creaţiei literar-artistice.  

2) Viceprimar

Incompatibilităţile pentru funcţia de viceprimar sunt specificate în Legea nr. 
161/2003. Articolul 87 prevede că funcţia de viceprimar este incompatibilă cu 
exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi (în conformitate cu dispoziţiile Codului 
administrativ: Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul 
de consilier local, fără a beneficia de indemnizația 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):  

• funcţia de prefect sau subprefect;
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• 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, cu
excepţia reprezentanţilor 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;
• calitatea de deputat sau senator;
• funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie

asimilată acestora;
• orice alte funcţii publice (include și funcția de primar, vicepreşedinte şi

preşedinte al consiliului judeţean) sau activităţi remunerate, în ţară sau în
străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul
unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

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 (articolul 89, Lg. 161/2003).  
Viceprimarii nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier 
judeţean. Viceprimarii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al 
cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. 

3) Consilieri locali
Incompatibilităţile pentru funcţia de consilier local sunt specificate în Legea nr. 
161/2003. Conform articolului 88, 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;
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• 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, cu
excepţia reprezentanţilor 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.

Incompatibilitatea există și 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 (articolul 89, Lg. 161/2003).  

Activitatea desfăşurată de consilierul local, 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.  
O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un 
mandat de consilier judeţean. Conform Legii nr. 161/2003, articolul 90, consilierii 
judeţeni și 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 
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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.  
Aceleași 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. 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. Potrivit dispozițiilor art. 91 din Legea nr. 161/2003, 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. În cazul prevăzut la art. 
89, 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. Încălcarea 
dispoziţiilor 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 

4) Incompatibilități privind funcționarii publici prevăzute de Legea
nr.161/2003

a) Incompatibilități
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.
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Incompatibilitatea la funcţionarii publici se manifestă prin faptul că nu pot deţine alte 
funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi remunerate sau neremunerate: 

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) 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 similară);

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

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic (grupul de interes
economic 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).

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.

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 post-aderare, 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. 

Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut 
special, pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al 
creaţiei literar-artistice (art. 96 al Legii nr. 161/2003), (documentele care alcătuiesc 
dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care 
aceştia sunt numiţi). 
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Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut 
special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu 
sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, 
funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei 
postului. 

În 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. Cu titlu de exemplu, 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. 

b) Raporturi ierarhice directe

Articolul 95 din Legea nr. 161/2003 interzice raporturile ierarhice directe în cazul în care 
funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I - inclusiv dacă superiorul are 
calitatea de demnitar. 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. 

c) Apartenența la formațiuni politice/candidaturi

Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, dar le este 
interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice legal 
constituite și să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic. 

Funcționarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalților funcționari 
publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcția 
publică. 

Funcționarul public poate candida pentru o funcție eligibilă sau poate fi numit într-
o funcție de demnitate publică, dar raportul de serviciu se suspendă:  

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

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

d) Incompatibilităţi privind apartenenţa la organele de conducere a sindicatelor
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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.  

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.  

e) Interdicții după ocuparea funcției publice (evitarea situației de pantouflage) art.
94 alin. (3)

Funcționarilor publici care, în exercitarea funcției publice, au desfășurat activități de 
monitorizare și control cu privire la societăți comerciale sau alte unități cu scop lucrativ, 
le este interzis să se angajeze în cadrul societăţilor respective și/sau să acorde 
consultanță de specialitate pentru societățile respective, pe o perioadă de 3 ani după 
ieșirea din corpul funcționarilor publici. 

II. Cadrul legal în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese
aleșilor locali/funcționarilor publici/personalului contractual

Conflictul de interese reprezintă situația în care persoana ce exercită o demnitate 
publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar 
putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit 
Constituției și altor acte normative. 

1. Caracteristici ale conflictului de interese în funcție de calitatea persoanei
1.1 Conflict de interese de natură administrativă (pentru toate categoriile de 

aleși) 

Acestea pot fi generate de către aleșii care au un interes personal într-o anumită 
problemă, având posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din 
care fac parte ar putea genera un beneficiu sau un dezavantaj, pentru:  

• Propria persoană;

• Soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

• Orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de
natura acestuia;

• O societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de
administrator sau de la care obțin venituri;
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• 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 aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale
acestora.

1.2 Funcționarul public (art. 79 din Legea nr. 161/2003) este în conflict de 
interese dacă se află în una din următoarele situații: 

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

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

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

1.3. Personalul contractual 

La personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, prin conflict de 
interese se înțelege acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct 
ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât 
afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor 
ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea 
funcției deținute. Sunt limitări ale personalului contractual de a participa la 
achiziționarea unui bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităților 
administrativ-teritoriale, atunci când persoana se află în conflict de interese. 

1.4. Funcționarii publici, funcționarii publici cu statut special, demnitarii, 
membrii organelor de conducere ale operatorilor economici la care statul este 
acționar, persoanele cu funcție de conducere sau de control din instituțiile și 
autoritățile publice au următoarele obligații atunci când se află în situație de 
conflict de interese: 

-să se abțină de la orice act, decizie sau acțiune care se poate materializa într-un
conflict de interese;

--să se retragă din poziția în care se află și să refuze să realizeze orice act, decizie 
sau acțiune care se poate materializa într-un conflict de interese; 

-să anunțe în scris superiorul ierarhic cu privire la: existența situației de conflict de
interese; particularitățile acestuia (interesele aflate în conflict, de o manieră
concretă care să permită luarea unor măsuri de prevenire ulterioare); abținerea și
retragerea temporară (până la dispariția situației de conflict) din poziția în care se
află și care îl pune în situația de conflict de interese.

2. Situații particulare cu privire la conflictul de interese

2.1. Conflict de interese de natură penală
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Infracțiunea de conflict de interese este prevăzută de art. 301 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal: „Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane:  

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a
îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul
său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea
de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe
o perioadă de 3 ani.

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

• Emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;

• Exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații
impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.”

2.2.  Conflictul de interese în achiziții publice 

Relațiile sociale cu privire la corectitudinea celor cu funcție de decizie în procesul de 
achiziții publice în îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu presupun și abținerea acestora 
de la luarea oricărei decizii de natură să le confere acestora, ori unei terțe persoane cu 
care aceștia au interes comun, direct sau indirect, un anumit avantaj, fiind exclusă 
favorizarea rudelor sau persoanelor cu care aceștia au interese comun. Astfel, în ceea ce 
privește prevenirea conflictelor de interese în achizițiile publice este necesar ca 
persoanele cu funcții de decizie, să manifeste un comportament etic și corect, 
îndeplinindu-și obligațiile legale ce le revin în situația existenței unui potențial conflict 
de interese.  

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a 
organizării concursurilor de soluții sunt:  

• Nediscriminarea;

• Tratamentul egal;

• Recunoașterea reciprocă;

• Transparența;

• Proporționalitatea;

• Asumarea răspunderii.

Respectarea principiilor determină cheltuirea corectă a banului public. Legislația în 
domeniul achizițiilor publice prevede măsuri de prevenire a potențialelor conflicte 
de interese în domeniu. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice instituie 
completarea de către președinții/membrii comisiilor de evaluare a achizițiilor 
publice a declarației de confidențialitate, imparțialitate și disponibilitate. De 
asemenea, operatorul economic trebuie să completeze în procedura de achiziții 
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publice declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

Prin Lege nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului 
de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică a fost 
introdus sistemul PREVENT, respectiv autoritățile contractante/entitățile au 
obligația de a asigura completarea şi actualizarea formularului de integritate, de la 
publicarea în SEAP a documentației de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii 
și până la publicarea anunțului de atribuire a contractelor de achiziție publică.  

5.2. Documente utilizate 

5.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 

a) Formular sesizare incompatibilitate/conflict de interese;

b) Chestionar de evaluare privind gradul de cunoaștere a regimului juridic al
incompatibilităților/conflictelor de interese;

c) Declarație de evitare ale conflictelor de interese;

d) Declarație privind incompatibilitățile;

e) Registre.

5.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate 

a) Formular sesizare incompatibilitate/conflict de interese;

b) Chestionar de evaluare privind gradul de cunoaștere a regimului juridic al
incompatibilităților/conflictelor de interese;

c) Declarație de evitare ale conflictelor de interese;

d) Declarație privind incompatibilitățile;

e) Registre.

5.2.3. Circuitul documentelor 

5.2.3.1. Prevenire stare de incompatibilitate/conflict de interese 

În vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate, Consilierul de etică realizează 
informări/întâlniri, aplică chestionare de evaluare privind gradul de cunoaștere a 
regimului juridic al incompatibilităților, în care sunt prelucrate periodic prevederile 
legale privind incompatibilitățile. Angajații participă la activități de 
formare/perfecționare privind regimul juridic al incompatibilităților în conformitate 
cu planul de instruiri aprobat la nivelul instituției (în acest sens se fac anual 
propuneri de includere în planul de instruiri cu tema incompatibilități).  

În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
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Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 
modificările ulterioare:  

(1) Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind
averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite existente în
perioada exercitării funcțiilor publice, precum și cea de evaluare a conflictelor de
interese și a incompatibilităților se efectuează atât pe durata exercitării funcțiilor,
cât și în decursul a 3 ani după încetarea acestora. Activitatea ce se efectuează pe
durata prevăzută de lege constă în evaluarea declarației de avere, a datelor și a
informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale
intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităților, exclusiv pentru
perioada exercitării funcțiilor. Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și
interese verifică modul de completare a declarațiilor de interese (nu doar ca formă,
ci face și o analiză comparativă a conținutului, unde este cazul) pentru apreveni o
posibilă stare de incompatibilitate/conflict de interese.

5.2.3.2. Conformare voluntară 

Conform prevederilor legale, persoanele care au obligația declarării stării de 
incompatibilitate au termene de conformare voluntară astfel încât starea de 
incompatibilitate/conflict de interese să fie prevenită.  

Conform prevederilor legale, atât aleșii (art.91 din Legea nr. 161/2003), cât și 
funcționarii publici (art.95 din Legeanr. 161/2003), au termene de conformare voluntară 
astfel încât starea de incompatibilitate/conflict de interese să fie prevenită. Astfel sunt 
prevăzute termene de 15 zile/60 de zile încât alesul, funcționarul public să opteze pentru 
o stare sau alta.

5.2.3.3. Sesizare-sancționare stare de incompatibilitate/conflict de interese

• Orice persoană poate sesiza în scris, e-mail sau în audiență la conducătorul
instituției publice, o stare de incompatibilitate/conflict de interese asupra
unui ales local, funcționar public sau personal contractual;

• Conducătorul instituției publice transmite sesizarea spre analiză secretarului
general al unității administrativ-teritoriale/compartimentului de
specialitate;

• În urma analizei, secretarul general al unității administrativ-teritoriale, cu
aprobarea conducătorului instituției publice formulează adresă către agenția
națională de integritate, în vederea obținerii unui punct de vedere;

• După obținerea punctului de vedere de la ANI, secretarul general al unității
administrativ-teritoriale/compartiment de specialitate, cu aprobarea
conducătorului instituției publice formulează răspuns persoanei care a sesizat
o stare de incompatibilitate//conflict de interese asupra unui ales local,
funcționar public sau personal contractual;
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• Dacă sunt indicii privind starea de incompatibilitate/conflict de interese
conducătorul instituției publice sesizează ANI și comisia de disciplină (în cazul
funcționarilor publici), sau numește o persoană pentru cercetare disciplinară
(în cazul personalului contractual) din cadrul instituției.

5.3. Modul de lucru 

Desemnarea unei persoane responsabile cu prevenirea și monitorizarea 
situațiilor de incompatibilitate/conflicte de interese 

La nivelul institutiei, prin act administrativ intern al conducătorului instituției 
(dispozitia primarului), se desemnează un responsabil cu prevenirea și monitorizarea 
situațiilor de incompatibilitate/conflicte de interese. În mod uzual, consilierul etic 
va fi desemnat cu atribuții privind prevenirea și monitorizarea situațiilor privind 
conflictele de interese/incompatibilităţile, care vor fi prinse în fișa postului. Acesta 
va avea următoarele atribuții:  

- instituirea și menținerea registrului privind incompatibilitățile în care se vor
consemna:

o declarațiile depuse de salariați cu privire la activitățile pe care
intenționează să le desfășoare în afara activității de bază deținută în
instituția respectivă;

o sesizările către Agenția Națională de Integritate formulate de
instituție;

o sesizările primite de instituție de la terțe persoane cu privire la
existența unei incompatibilități;

o cazurile în care Agenția Națională de Integritate a emis rapoarte de
evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al
incompatibilităților;

o măsurile administrative luate de instituție cu privire la persoanele
găsite incompatibile de către Agenția Națională de Integritate, pentru
care starea de incompatibilitate a rămas definitivă prin decizia
instanței sau prin necontestarea raportului de evaluare;

o măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau
circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind
incompatibilitățile;

o avertismentele de integritate emise în cadrul instituţiei.

- acordarea de consultanță cu privire la atragerea unei posibile stări de
incompatibilitate/conflict de interese prin deținerea simultană a unei alte
funcții sau prin exercitarea unei alte activități;

- gestionarea și arhivarea declarațiilor de evitare a situațiilor de
incompatibilitate/conflict de interese;
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- în cazul în care constată o posibilă stare de incompatibilitate/conflict de
interese, sesizează ANI pentru efectuarea evaluării;

- realizarea, cel puțin o dată la 2 ani, a unor întâlniri cu personalul din cadrul
Primăriei Municipiului Rosiori de Vede pentru prezentarea legislației în
domeniul conflictelor de interese/incompatibilităţilor, prezentarea unor
spețe relevante din activitatea ANI și a posibilității de a cere punct de vedere
ANI pentru situații neclare, în vederea evitării unor potențiale
incompatibilități/conflicte de interese. La finalul fiecărei întâlniri, persoana
desemnată aplică un chestionar de evaluare.

- urmărirea parcursului rapoartelor de evaluare întocmite de ANI, modul de
rămânere definitivă a acestora (necontestat/ca urmare a deciziilor definitive
ale instanțelor care confirmă rapoartele ANI privind conflictele de
interese/incompatibilităţile) și va notifica comisia de disciplină sau a
autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor;

- analiza constatărilor ANI din rapoartele întocmite de Agenție și deciziile
definitive ale instanțelor și realizarea unui raport anual privind măsurile luate
în scopul îmbunătățirii activității de prevenire a conflictelor de interese.
Printre recomandările din aceste rapoarte se pot număra modificări ale unor
proceduri, extinderea listei  persoanelor expuse riscurilor de conflicte de
interese/incompatibilităţi și propunerea unor măsuri specifice;

- întocmirea unui raport anual privind conflictele de interese la nivelul
instituției. Raportul va cuprinde cel puțin următorii indicatori: numărul
declarațiilor de abținere, număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus
înlocuirea persoanei aflată în situația de conflict de interese potențial,
numărul persoanelor care nu au depus declarațiile de interese în termen,
numărul de sesizări privind conflictele de interese, numărul de măsuri
administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care
au favorizat conflictele de interese, numărul avertizărilor de integritate
soldate cu o sancțiune, numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea
de conflict de interese, numărul de sesizări ale parchetului privind posibila
săvârșire a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor
persoane, formulate la nivelul instituției, numărul de activități de formare
privind prevenirea conflictelor de interese etc.

Responsabilul cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de 
incompatibilitate/conflict de interese este numit din cadrul personalului 
compartimentului de resurse umane și poate fi aceeași persoană sau poate colabora 
cu responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de 
avere și de interese. Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și interese 
verifică modul de completare a declarațiilor de  interese (nu doar ca formă, ci face 
și o analiză comparativă a conținutului, unde este cazul) pentru  a preveni o posibilă 
stare de incompatibilitate. 
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Salariații/aleșii locali participă la activități de formare/perfecționare privind 
regimul juridic al conflictelor de interese/incompatibilităților în conformitate cu 
planul de perfecționare aprobat la nivelul instituției, în acest sens se fac anual 
propuneri de includere în planul de perfecționare a formării profesionale cu tema 
incompatibilități. De asemenea, la momentul angajării, e oportună prezentarea 
legislației în materia integrității. Persoanele care nu dau dovadă de un grad ridicat 
de cunoaștere a legislației, pot fi instruite suplimentar, eventual trimise la cursuri 
de perfecționare în domeniu. 

Conformare voluntară 

Conform prevederilor legale atât aleșii locali cât și funcționarii publici au termene 
de conformare voluntară astfel încât starea de incompatibilitate/conflict de 
interese să fie prevenită. Astfel sunt prevăzute termene de 15 zile/60 de zile încât 
alesul local, funcționarul public să opteze pentru o stare sau alta. 

1. Obligații ale funcționarului public la angajare

Fiecare demnitar, persoană care exercită o altă funcție de autoritate publică sau 
asimilată acesteia, funcționar public sau funcționar public cu statut special din 
cadrul UAT Primăria Municipiului Rosiori de Vede are obligația depunerii unei 
declarații privind evitarea incompatibilităților la încadrarea în funcția publică. Prin 
intermediul unui astfel de document, persoana în cauză declară următoarele:  

A. Nu se află în situațiile de incompatibilitate/conflict de interese prevăzute de
lege, situații reglementate pentru fiecare categorie în parte.

B. Dacă este cazul: a) dacă mai ocupă și alte funcții din sectorul privat, care nu
sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar
public sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului (în cazul
funcționarilor publici); b) ce alte funcții mai ocupă, cu sau fără remunerație.

În situația în care declarația cuprinde și alte funcții în afară de funcția publică, 
consilierul etic/responsabilul cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de 
incompatibilitate va recomanda, în scris, funcționarului public să ceară un punct de 
vedere din partea ANI cu privire la o eventuală situație de incompatibilitate.  

2. Obligaţii în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu

Aleşii locali, primarii şi viceprimarii, consilierii locali şi funcţionarii publici, în 
situaţia în care constată că în exercitarea atribuţiilor lor se află în conflict de 
interese/incompatibilitate, vor completa, în termenele prevăzute de lege, 
declaraţia privind evitarea conflictului de interese/incompatibilităţilor, pe care o 
vor depune la consilierul etic/responsabilul cu prevenirea și monitorizarea situațiilor 
de incompatibilitate/conflicte de interese. Acesta va analiza declaraţia depusă, va 
consemna într-un proces verbal de verificare daca există sau nu conflict de 
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interese/incompatibilitate şi va înainta către conducatorul instituţiei procesul 
verbal. În cazul în care este constatată existenţa unui conflict de interese, acesta 
se va soluţiona astfel: 

a) dacă este vorba de aleşi locali, aceştia se vor abţine de la vot;
b) primarii şi viceprimarii nu vor emite actul administrativ, nu vor încheia actul

juridic sau nu vor emite o dispoziţie;
c) consilierii locali nu vor lua parte la deliberarea şi adoptarea hotarârilor;
d) funcţionarii publici se vor abţine de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau

participarea la luarea unei decizii şi vor fi înlocuiţi prin dispoziţie a
conducatorului instituţiei;

Consilierul juridic din cadrul instituţiei va aduce la cunoştinţă tuturor aleşilor locali 
şi funcţionarilor publici orice modificare legislativă cu privire la cazurile ce 
constituie conflict de interese. În cazul în care este constatată existenţa unei 
incompatibilităţi, aceasta se va soluţiona astfel: 

a) dacă este vorba de aleşi locali, aceştia vor demisiona;
b) primarii şi viceprimarii vor solicita suspendarea din funcţie;
c) funcţionarii publici vor solicita încetarea raporturilor de serviciu.

Consilierul juridic din cadrul instituţiei va aduce la cunoştinţă tuturor aleşilor locali 
şi funcţionarilor publici orice modificare legislativă cu privire la cazurile ce 
constituie incompatibilităţi. 

Sesizare-sancționare stare de incompatibilitate/conflict de interese 

Orice persoană poate sesiza în scris, prin e-mail sau în audiență la Primăriei 
Municipiului Rosiori de Vede, o stare de incompatibilitate/conflict de interese 
asupra unui ales, consilier local, funcționar public sau personal contractual. 
Conducătorul Primăriei Municipiului Rosiori de Vede transmite sesizarea spre 
analiză secretarului general al unității administrativ-teritoriale/compartimentului 
de specialitate. 

În urma analizei, secretarul general al unității administrativ-
teritoriale/compartimentul de specialitate, cu aprobarea Primăriei Municipiului 
Rosiori de Vede formulează adresă către Agenția Națională de Integritate, ANI, în 
vederea obținerii unui punct de vedere. 

După obținerea punctului de vedere al ANI, secretarul general al unității 
administrativ-teritoriale/compartimentul de specialitate, cu aprobarea 
conducătorului instituției publice formulează răspuns persoanei care a sesizat o 
stare de incompatibilitate/conflict de interese asupra unui ales local, consilier 
local, funcționar public sau personal contractual. 

Dacă sunt indicii privind starea de incompatibilitate/conflict de interese, 
conducătorul instituției publice sesizează ANI și comisia de disciplină din cadrul 
instituției. 
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OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ prevede în articolul 520 modalităţile 
de destituire a funcţionarilor publici din funcţie. Astfel, 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 15 zile calendaristice
de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. 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 Națională 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. Acest raport poate fi contestat în 
instanţă în termen de 15 zile, iar, în caz de necontestare, rămâne definitiv. 

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale 
privind […] starea de incompatibilitate/conflict de interese constituie abatere 
disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, 
funcției sau activității respective […]. 

Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate/conflict 
de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate 
publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori 
demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă 
persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o 
perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. 

Prevenirea stării de incompatibilitate 

În vederea facilitării identificării timpurii a situațiilor de incompatibilitate, Primăriei 
Municipiului Rosiori de Vede, prin intermediul responsabilului cu prevenirea și 
monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și/sau responsabilului pentru 
implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese: 

• Pune la dispoziția persoanelor care au obligația să îşi declare averea și
interesele, formularele electronice elaborate de ANI;

• Încurajează persoanele care au obligația să îşi declare averea și interesele să
utilizeze formularele electronice elaborate de ANI;
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• Stabilește în regulamentul propriu modalități de încurajare a depunerii
declarațiilor de avere și interese în format electronic.

În vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate consilierul de etică din cadrul 
instituției realizează informări/întâlniri, aplică chestionare de evaluare privind 
gradul de cunoaștere a regimului juridic al incompatibilităților, în care sunt 
prelucrate periodic prevederile legale privind incompatibilitățile. 

Salariații/aleșii locali participă la activități de formare/perfecționare privind 
regimul juridic al incompatibilităților în conformitate cu planul de perfecționare 
aprobat la nivelul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, în acest sens se fac anual 
propuneri de includere în planul de perfecționare a formării profesionale cu tema 
incompatibilități. 

În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 
modificările ulterioare: 

1. Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor
privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite
existente în perioada exercitării funcțiilor ori demnităților publice, precum și
cea de evaluare a conflictelor de interese și a incompatibilităților se efectuează
atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, cât și în decursul a
3 ani după încetarea acestora.

2. Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea
declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și
a modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a
incompatibilităților, exclusiv pentru perioada exercitării funcțiilor sau demnităților
publice.

Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și interese verifică modul de 
completare a declarațiilor de interese pentru a preveni o posibilă stare de 
incompatibilitate//conflict de interese. 

6. RESPONSABILITĂȚI

Persoana desemnată cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de 
incompatibilitate/conflicte de interese (dacă nu este aceeași persoană cu 
consilierul de etică) 

• realizarea de informări/întâlniri;
• monitorizarea situațiilor de incompatibilitate/conflicte de interese.

Consilierul de etică 

• realizarea de informări/întâlniri, aplicarea de chestionare de evaluare privind
gradul de cunoaștere a regimului juridic al incompatibilităților/conflictelor
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de interese, în care sunt prelucrate periodic prevederile legale privind 
incompatibilitățile. 

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale/compartimentul de 
specialitate 

• analizarea sesizărilor și formularea adreselor către ANI în vederea obținerii
unui punct de vedere, cu aprobarea conducătorului instituției publice;

• formularea unui răspuns persoanei care a sesizat o stare de
incompatibilitate/conflict de interese asupra unui ales local, consilier local,
funcționar public sau personal contractual, după obținerea punctului de
vedere de la ANI și cu aprobarea conducătorului instituției publice.

Primarul 

• transmiterea sesizării spre analiză secretarului general al unității
administrativ-teritoriale/compartimentului de specialitate;

• sesizarea ANI și comisia de disciplină din cadrul instituției, dacă sunt indicii
privind starea de incompatibilitate/conflict de interese.

Alte resurse umane implicate: membrii comisiei de disciplină, persoana numită 
pentru a efectua cercetarea disciplinară, conducerea instituției publice, aleșii 
locali, consilierii locali și toți salariații, funcție publică și personal contractual din 
cadrul UAT Primăria Municipiului Roșiori de Vede. 

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR
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8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ
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10. 
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9. FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE A PROCEDURII
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10. ANEXE

Anexa 1 - Diagrama de proces - Prevenire stare de incompatibilitate 

Anexa 2 - Diagrama de proces - Prevenire stare de conflict de interese 

Anexa 3 - Formular sesizare incompatibilitate/conflict de interese  

Anexa 4 - Declarație privind incompatibilitățile 

Anexa 5 - Lista cu privire la gradele de rudenie 

Anexa 6 - Lista cu interese ale aleșilor locali/angajaților din declarația de interese 

Anexa 7 - Declarație privind evitarea conflictul de interese 
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Contencios 

17. 

Compartimentul 
Sănătate și 

Securitate în 
Muncă, Protecție 

Civilă și Situații de 
Urgență 

18. Compartimentul
Registrul Agricol

19. Serviciul Cancelaria
Autorității 

20. Consilier de etică
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Anexa nr. 1 – Diagrama de proces (incompatibilitate) 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE 
VEDE 

Desemnează responsabilul cu 
identificarea și gestionarea situațiilor 

de incompatbilitate/conflict de 
interese (dacă nu coincide cu 

consilierul de etică) 

1. SEMNALAREA SITUAȚIILOR DE INCOMPATIBILITATE

ORICE PERSOANĂ 
Orice persoană poate sesiza în scris, 

pe e-mail sau în audiență la 
Primarul Municipiului Roșiori de 

Vede, o stare de 
incompatibilitate/conflict de 

interese. 

Sesizări 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE 
VEDE 

Primarul Municipiului Roșiori de Vede 
transmite sesizarea spre analiză 
secretarului general al unității 

administrativ-teritoriale 

SECRETARUL GENERAL UAT 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

În urma analizei, secretarul general 
al unității administrativ-

teritoriale/comp. de specialitate, 
cu aprobarea Primarului 

Municipiului Roșiori de Vede, 
formulează adresa către ANI pentru 

     

CONSILIERUL DE ETICĂ 
După obținerea răspunsului de la 
ANI, secretarul general al unității 
administrativ-teritoriale/comp. de 

specialitate, cu aprobarea 
Primarului Municipiului Roșiori de 

Vede, formulează răspuns 
persoanei care a sesizat o stare de 

incompatibilitate/onflict de 
interese. 

Adresă ANI 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE 
Dacă sunt indicii privind starea de incompatibilitate/conflict de interese, Primarul Municipiului 

Roșiori de Vede sesizează ANI și comisia de disciplină (în cazul funcționarilor publici) sau 
numește o persoană pentru cercetare disciplinară (în cazul personalului contractual) din 

cadrul instituției. 

Răspuns 
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Anexa nr. 2 – Diagrama de proces (conflict de interese) 

 

 

 DA 

ORICE PERSOANĂ 
Semnalarea unui conflict de interese de 

către orice persoană care observă o astfel 
de faptă 

CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROȘIORI 
DE VEDE 

Conducătorul instituției publice transmite sesizarea spre 
analiză secretarului general al UAT Municipiul Roșiori de 

Vede 
 

1. SEMNALAREA UNUI CONFLICT DE INTERESE

Formular semnalare/ 
sesizare conflict de 

interese

Formular semnalare/ 
sesizare conflict de 

interese 

SECRETARUL GENERAL UAT MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE 

Analiza sesizării  
Transmiterea sesizării către ANI

Punct de vedere de la 
Agenția Națională de 

Integritate 

2. FORMULAREA RĂSPUNSULUI

SECRETARUL GENERAL UAT MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE 

Formulează răspuns către persoana care a sesizat conflictul 
de interese 

Decizie 

Există un 
conflict 

de 
interese? 

CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROȘIORI 
DE VEDE 

Sesizează ANI și comisia de disciplină (pentru 
funcționarii publici) 

Numește o persoană pentru cercetare disciplinară 
(pentru personalului contractual) 

Clasare sesizare 
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Anexa nr. 3 – Formular sesizare incompatibilitate/conflict de interese 

FORMULAR SESIZARE INCOMPATIBILITATE/CONFLICT DE INTERESE 

Stimate domnule Primar, 

Subsemnatul/Subsemnata ___________________________, cu domiciliul în 
____________________ cetățean/angajat(ă) în cadrul 
__________________________________________, serviciul/biroul/compartimentul 
_______________________________________________________________________
____,funcția_____________________/consilier local în cadrul 
_______________________________________________________________________, 

formulez prin prezenta o sesizare cu privire la starea de incompatibilitate/conflict 
de interese a doamnei/domnului 
_________________________________________________ salariat/ales 
local/consilier local  

în cadrul ___________________________________________________ și vă solicit să 
luaţi măsurile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative. 

Motivul sesizării este următorul (descrierea stării de incompatibilitate/conflict de 
interese) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Data: _______________         Semnătura 
____________________        
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Anexa nr. 4 - Declarație privind incompatibilitățile 

DECLARAȚIE PRIVIND INCOMPATIBILITĂȚILE 

Subsemnatul/a ____________________________ domiciliat/ă în ______________ 
posesor/are al C.I., seria ___, nr. ________, eliberat de 
__________________________ la data de ______________________, având CNP ___, 
având funcția de 
_________________________________________________________________, în 
cadrul 
___________________________________________________________________ 
declar că: 

A. Nu mă aflu în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea
nr. 161/2003, respectiv nu desfășor 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 comerciale ori în alte unități cu
scop   lucrativ din sectorul public;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

B. Mai ocup/nu mai ocup alte funcții din sectorul privat, care sunt/nu sunt în
legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public sau
funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului.

C. Celelalte funcții pe care le mai ocup, cu sau fără remunerație, sunt:

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

3. __________________________________________________

Data:

       Semnătura: 
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Anexa 5 - Lista cu privire la gradele de rudenie 

LISTA CU PRIVIRE LA GRADELE DE RUDENIE ȘI AFINITATE 

Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Nr. ____ din ___________ 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume ales 
local/angajat Funcție Grad de rudenie și 

afinitate 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Întocmit, 

....................................... 
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Anexa 6 - Lista cu interese ale aleșilor locali/angajaților din declarația de 
interese 

LISTA CU INTERESE ALE ALEȘILOR LOCALI/ANGAJAȚILOR DIN DECLARAȚIA DE 
INTERESE 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume ales 
local/angajat Funcție 

Interes/e 
declarat/e în 
declarația de 

interese 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Întocmit, 

.............................. 
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Anexa 7 - Declarație privind evitarea conflictul de interese 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTUL DE INTERESE 

Domnule Primar, 

Subsemnatul/subsemnata__________________________________, identificat prin 
C.I. cu seria....., nr................., CNP.........................., având calitatea de (se 
indică funcţia deţinută, sarcina sau atribuţiile de serviciu pe care urmează să o/le 
exercite)_______________________________________________________________, 
în cadrul compartimentului __________________________________, cunoscând 
prevederile legale privind regimul juridic al conflictelor de interese (enunțarea 
bazei legale) ___________________________________, declar că mă aflu în 
următoarea situaţie de conflict de interese în exercitarea imparţială şi obiectivă a 
atribuţiilor mele de serviciu (se descrie situaţia concretă, data apariţiei conflictului 
de interese etc): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________ 

Data:   Semnătura: 
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