L.I.N.C. - CREȘTEREA CAPACITĂȚII
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ÎN
PREVENIREA ȘI IDENTIFICAREA CAZURILOR
DE CONFLICTE DE INTERESE,
INCOMPATIBILITĂȚI ȘI AVERI
NEJUSTIFICATE

Activitatea 5. Organizarea de sesiuni de formare privind
sistemul de integritate pentru personalul din administrația
publică centrală

MODUL SUBACTIVITATE 5.1 – Trei sesiuni de formare privind
sistemul de integritate la nivel central pentru 60 de
persoane (20 persoane - 3 sesiuni)
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Obiectivul programului de formare

Organizarea unui curs de formare pentru un grup
de 60 de persoane (personal de conducere și de
execuție, înalți funcționari publici) în vederea
informării, prevenirii și identificării cazurilor de
conflicte de interese, incompatibilități și averi
nejustificate.
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Identificarea indiciilor de conflicte de interese,
incompatibilități și avere nejustificată,
translatate prin conștientizare / transpunerea în
practică, prin elaborarea unor documente cu
caracter procedural.
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Rezultate obținute după absolvirea cursului

1. NOŢIUNI GENERALE
 Scurt istoric - Necesitatea înființării Agenției Naționale de
Integritate
 Monitorizarea din partea Mecanismului de Cooperare și Verificare
Un moment de cotitură în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției a
fost, fără doar și poate, aderarea României la Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2007.
Astfel, au fost adoptate dispoziții speciale pentru a facilita și a sprijini aderarea în bune condiții a țării
și, în același timp, pentru a proteja buna funcționare a politicilor și instituțiilor U.E.
Comisia Europeană a înființat mecanismul de cooperare și verificare (M.C.V.) pentru a îmbunătăți
funcționarea sistemului legislativ, administrativ și judiciar și pentru a remedia deficiențele grave în lupta
împotriva corupției. Primul raport al Comisiei, cel din 2007, privind evoluția măsurilor de acompaniere în
România după aderare, cuprindea următoarea mențiune: „Scopul mecanismului de cooperare și verificare
este de a asigura adoptarea acelor măsuri care să garanteze românilor și celorlalte state membre că deciziile,
normele și practicile administrative și judiciare din România corespund cu cele din restul Uniunii Europene.”.
Mecanismul de cooperare și verificare a stabilit mai multe obiective specifice pentru realizarea în
cele mai bune condiții a reformei sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Potrivit raportului Comisiei,
fiecare obiectiv specific este o „cărămidă pusă la temelia unui sistem judiciar și administrativ caracterizat prin
independență și imparțialitate. Crearea și întreținerea unui asemenea sistem constituie un proces de durată.
Acesta implică schimbări fundamentale cu dimensiune sistemică.”
Printre obiectivele principale ale Raportului, s-a aflat și înființarea unei agenții de integritate cu
competențe de verificare a averii, a potențialelor cazuri de incompatibilitate și conflicte de interese. Agenția
Națională de Integritate a fost înființată prin Legea nr. 144/25.05.2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Integritate. Activitățile întreprinse de către Agenție se circumscriu

privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de
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exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere și de interese, a datelor și informațiilor
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asigurării integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și prevenirea corupției instituționale, prin

interese potențiale, acestea vizând o paletă largă a demnitarilor și funcționarilor publici, astfel cum sunt
aceste categorii de persoane la articolul 1 din Legea 176 / 2010.
Cu fiecare raport al Comisiei Europene, s-a identificat o îmbunătățire a activității Agenției Naționale
de Integritate și un progres în lupta împotriva corupției. Mai mult decât atât, începând cu luna iunie 2017, a
fost lansat sistemul PREVENT, singura recomandare implementată din M.C.V., cu scopul de a preveni
conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, prin instituirea unui
mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul
procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi
afectate respectivele proceduri.

 Strategia națională anticorupție
Strategia Națională Anticorupție (S.N.A.) asimilează orice nou dosar care ajunge la D.N.A. sau la
A.N.I. ca fiind un eșec al managementului, la nivelul instituției publice afectate - Agenția Națională de
Integritate este o componentă activă din mecanismul de implementare a S.N.A. În acest sens, ANI și-a
exprimat susținerea pentru valorile fundamentale, principiile și obiectivele Strategiei, printr-o declarație de
aderare, adoptată la finalul anului 2016. De asemenea, în baza unei analize fundamentate a riscurilor
instituționale privind expunerea la corupție, a fost întocmit un plan de integritate care vizează un set de
măsuri mixte, atât pe plan intern, în cadrul Agenției, pentru reducerea și eliminarea anumitor riscuri
sistemice identificate, cât și pe plan extern, în ceea ce privește lupta împotriva corupției prin mecanisme
administrative, în celelalte instituții ale statului.
Având în vedere scopul Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 de a promova integritatea
prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România, dar
și rolul de control pe care A.N.I. îl exercită, o parte dintre obiectivele și măsurile cuprinse în strategia
pentru prevenirea și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a averilor nejustificate,
privind activitățile de prevenție și de sancționare a incidentelor de integritate, pot fi regăsite și în planul de
integritate al Agenției.
Strategia A.N.I. este organizată pe patru paliere:
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(ii) formularea viziunii, priorităților și obiectivelor strategice
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(i) evaluarea strategiei anterioare și radiografia resurselor

(iii) elaborarea planului de acțiune
(iv) monitorizare – evaluare1

 Statistica primilor 10 ani de funcționare
În cei 10 ani de activitate, Agenția Națională de Integritate a instrumentat aproximativ 14.000 de
dosare, reprezentând deopotrivă constatări ale incidentelor de integritate, precum și clasări ale dosarelor. Astfel,
în aproximativ 2.400 dintre dosarele finalizate, A.N.I. a constatat un număr de 2.363 de incidente de integritate,
după cum urmează: 1.650 cazuri de incompatibilitate, 565 de cazuri de conflicte de interese administrative, 148
de cazuri de averi nejustificate. În același timp, inspectorii de integritate au identificat și indicii privind săvârșirea
unor fapte penale (conflict de interese, fals în declarații, abuz în serviciu, infracțiuni asimilate infracțiunilor de
corupție, etc.) în 670 de cazuri, acestea fiind transmise către organele de urmărire penală.
În vederea asigurării transparenței declarațiilor de avere și de interese, A.N.I. a dezvoltat, în anul
2010, un sistem electronic de evidență a declarațiilor de avere și de interese (D.A.I.), care include următoarele
componente:
- Conversia declarațiilor de avere şi de interese din format hârtie în format electronic, ca fundament al unei baze
de date atât pentru Portal, cât şi pentru aplicaţia de Document Management;
- Crearea şi managementul arhivei electronice a D.A.I.;
- Accesul publicului la toate declaraţiile de avere şi de interese primite de A.N.I. prin intermediul Portalului,
disponibil pe pagina de internet a Agenției, la adresa http://declaratii.integritate.eu/.
Portalul permite efectuarea de căutări în funcție de o serie de criterii, precum: numele persoanei,
instituția publică, funcția persoanei, data completării declarației, județ, localitate, tipul declarației (de avere sau

1

Agenția Națională de Integritate - 10 ani de activitate.
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de interese).

Numărul declarațiilor de avere și de interese disponibile pe Portalul A.N.I. 2010 - 2017

Una dintre prioritățile strategice ale A.N.I. din ultima decadă se referă la înlesnirea activității prin
introducerea de sisteme electronice integrate, respectiv:
1. Pentru activitatea de evaluare:
 Sistemul Informatic de Management Integrat al Declarațiilor de Avere și de Interese (S.I.M.I.D.A.I.),
funcțional în prezent și folosit de către inspectorii de integritate în activitatea curentă;
 Portalul declarațiilor de avere și de interese, existent pe pagina de internet a instituției;
 Sistemul de prevenire a conflictelor de interese în procedurile de achiziție publică (PREVENT),
funcțional din anul 2017, fiind unul dintre cele mai eficiente instrumente de care dispune Agenția.
2. Pentru activitatea administrativă:
 Sistemul de management al documentelor (SAP – DMS);
 Sistemul pentru gestionarea contabilității (SAP – ERP).

 Cadrul legislativ aplicabil
 Evoluție legislativă
Prin adoptarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, România a devenit, astfel, prima țară europeană care a creat o instituție
specializată în verificarea averilor, conflictelor de interese și a incompatibilităților. Agenția Națională de
Integritate a început să funcționeze în toamna anului 2007, pentru ca în anul 2008 să fie finalizat primul
parlamentar. Legea nr. 144/2007, la momentul publicării, prevedea un număr de 35 de categorii de
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persoane care aveau obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese. De asemenea, în cazul
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caz – o avere nejustificată de aproximativ 4.5 milioane €, identificată și reținută în sarcina unui fost

averilor nejustificate nu exista un prag valoric pentru existența indiciilor privind încălcarea regimului
declarării averilor, prag apărut ulterior, ca urmare a modificărilor succesive ale legii.
Anul 2010 a reprezentat un punct de cotitură în istoricul Agenției, fiind marcat de Decizia Curții
Constituționale 415 / 2010 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României 294 din 5 mai 2010,
prin care articole cheie ale Legii nr. 144/2007 au fost declarate neconstituționale. Ca urmare a acestui fapt,
în perioada mai – septembrie 2010, activitatea inspectorilor de integritate a fost suspendată și a fost supus
dezbaterii un nou text legislativ care să remedieze criticile de neconstituționalitate, ulterior fiind adoptată
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.

 Legea-cadru privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale de
Integritate
În prezent, Agenția Națională de Integritate își desfășoară activitatea și funcționează în baza 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, dar și a Legii nr. 144/2007 cu
articolele rămase în vigoare după modificările legislative repetate. Articolele din Legea nr. 144/2007 care își
mai găsesc aplicabilitate la acest moment sunt cele de ordin administrativ, cum ar fi numărul de posturi
ocupate în cadrul Agenției, statutul personalului, precum și mențiunile referitoare la Consiliul Național de
Integritate.

 Rolul și atribuțiile conferite de lege. Principalele atribuții ale
A.N.I.
 Structură - organigramă
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de integritate, funcționari publici și personal contractual. Președintele Agenției este demnitar cu rang de
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Personalul Agenției este format din președintele Agenției, vicepreședintele Agenției, inspectori

secretar de stat, vicepreședintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcția de inspector
de integritate este funcție publică cu statut special.
A.N.I. are un secretar general care face parte din categoria înalților funcționari publici și este
numit în condițiile legii. În structura Agenției se organizează și funcționează cabinetul președintelui, cu
statut de compartiment distinct.
Tot în cadrul instituției sunt organizate și funcționează următoarele structuri, la nivel de direcții
generale, direcții, servicii, birouri și compartimente:


Direcții generale:
A. Inspecția de Integritate
B. Direcția generală juridică, relații publice și comunicare
C. Direcția generală economică



Servicii
A. Serviciul de tehnologia informației
B. Serviciul resurse umane



Compartimente
A. Compartimentul audit public intern
B. Registratura generală și arhivă
În activitatea pe care o desfășoară, inspectorii de integritate beneficiază de sprijinul personalului

suport, care deservește activitatea operativă a Agenției (personal din cadrul departamentului de specialitate
juridică, IT, comunicare, registratură).
Inspectorii de integritate sunt funcționari publici cu statut special, numiți prin concurs, având
autonomie și independență operațională. Potrivit acestui principiu, inspectorii de integritate nu solicită sau
primesc dispoziții privind derularea verificărilor de la nicio autoritate publică, instituție sau persoană.

 Atribuțiile A.N.I.
Scopul A.N.I. este asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea
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informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a
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corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a datelor și

conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010,
cu modificările ulterioare, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice.
În îndeplinirea scopului definit de prevederile legale, prin activitatea Inspecției de integritate, A.N.I. are
următoarele atribuții:


primește, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averii
existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a incompatibilităților și a conflictelor
de interese privind persoanele care ocupă funcții sau demnități publice;



evaluează declarațiile de avere și declarațiile de interese;



efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către
persoanele prevăzute de dispozițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare;



evaluează, în condițiile prezentului capitol, diferențele semnificative, în sensul prevederilor art. 18
din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, dintre modificările intervenite în avere pe durata
exercitării demnităților și funcțiilor publice și veniturile realizate în aceeași perioadă;



evaluează conflictele de interese sau incompatibilități ale persoanelor care ocupă demnități ori funcții
publice;



întocmește rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării identifică elemente de încălcare
a legislației privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităților;



întocmește rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării nu identifică elemente de încălcare
a legislației privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităților;



aplică sancțiunile și ia măsurile prevăzute de lege în competența acesteia.

 Consiliul Național de Integritate
Consiliul Național de Integritate este un organism reprezentativ, aflat sub control parlamentar
exercitat de Senatul României, cu activitate nepermanentă, condus de un președinte ales dintre membrii săi.
C.N.I. este format pe principiul reprezentării egale a tuturor categoriilor de persoane supuse
verificărilor, membrii acestuia având obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la
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Membrii Consiliului sunt desemnați după cum urmează:
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exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenției.

- un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităților naționale din
Camera Deputaților;
- un reprezentant al Ministerului Justiției;
- un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;
- un reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, desemnat de adunarea generală,
potrivit statutului;
- un reprezentant al Asociației Municipiilor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
- un reprezentant al Asociației Orașelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
- un reprezentant al Asociației Comunelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;
- un reprezentant al înalților funcționari publici și un reprezentant al funcționarilor publici, desemnați de
Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
- un reprezentant desemnat de comun acord de asociațiile magistraților, legal constituite;
- un reprezentant desemnat de organizațiile societății civile legal constituite, cu activitate în domeniul
drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.
Atribuțiile C.N.I. sunt următoarele:
- propune Senatului numirea și revocarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției Naționale
de Integritate;
- constată suspendarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate;
- aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului, ale comisiilor Consiliului,
precum și normele interne de conduită;
- aprobă regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcție a președintelui
și vicepreședintelui Agenției, precum și tematica de concurs și componența comisiilor pentru organizarea
concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor,
adoptând hotărâri în acest sens;
- analizează informările și rapoartele pe care le prezintă președintele Agenției referitoare la activitatea
acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin președintele acestuia;

- analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 33 „(1) Raportul de audit se
întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de

Page

de interese și a incompatibilităților;

10

- formulează recomandări referitoare la strategia și activitatea Agenției de evaluare a averilor, a conflictelor

îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea
responsabilităților de către conducerea Agenției, precum și recomandări privind necesitatea de reducere sau,
după caz, de suplimentare a posturilor Agenției. (2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de
audit președintele Agenției procedează la comunicarea acestuia Consiliului Național de Integritate.”;
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- înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenției.

2. DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE
 Formularele declarațiilor de avere și de interese
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate
numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176 / 2010, cu modificările ulterioare.
Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile
declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1 din Legea
nr. 176/2010.
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile
prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 176/2010.
Formulare declarațiilor de avere și de interese se depun:
 anual până la data de 15 iunie;
 în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii;
 în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii;
 în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării din exercițiul funcției sau a demnității publice
pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal;
 în perioada detașării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună declarații de avere și
de interese le depun la instituția de la care au fost delegate sau detașate;
 în termen de 30 de zile persoanele transferate au obligația depunerii declarațiilor de avere și de
interese, atât la instituția de la care este transferat (pentru funcția încetată la această instituție), cât și la
instituția la care este transferată (numirea în noua funcție);
 în termen de de 30 de zile de la numire, în cazul avansărilor, pentru situația în care se modifică
funcția;
Codul muncii nu reglementează transferul ca modalitate de modificare a contractului individual de
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muncă, fiind însă prevăzut prin legi speciale, pentru mai multe categorii profesionale, printre care: magistrați,

În ceea ce privește funcționarii publici, Legea nr. 188/1999 prevede 3 modalități de modificare a
raportului de serviciu, respectiv delegarea, detașarea și transferul.
Având în vedere că în cazul delegării și detașării există prevederi speciale privind depunerea
declarațiilor de avere și de interese, respectiv la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, în ceea ce privește
transferul nu este făcută nicio mențiune cu privire la acest aspect.
Astfel, în virtutea aplicării adagiului latin „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” (unde
legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem), în cazul transferului se vor aplica regulile de drept comun în
materie de depunere a declarațiilor de avere și de interese.
O situație specială este cea a persoanelor care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României,
deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local, preşedinte
al consiliului judeţean sau primar și care sunt obligate să îşi declare averea şi interesele. Declarațiile se depun
la Biroul Electoral Central, sau după caz, la biroul electoral de circumscripție, odată cu declarația de acceptare
a candidaturii, în două exemplare.

Rectificarea declarațiilor de avere și de interese
În situația în care sunt sesizate deficiențe în completarea declarațiilor de avere și de interese se pot
depune declarații de avere rectificate:
 La inițiativa persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și
de interese, se poate recomanda modificarea declarațiilor în termen de 10 zile de la primirea acestora.
Recomandarea se face în scris și se transmite declarantului prin scrisoare recomandată sau se înmânează
acesteia pe bază de semnătură de primire. Declarantul își poate rectifica declarația de avere și de interese, în
termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării;
 La inițiativa declarantului: în termen de 40 de zile de la depunerea inițială a declarației de avere și/sau a
declarației de interese.
Declarațiile rectificate pot fi însoțite de documente justificative și se trimit de îndată Agenției, în copie
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certificată, de către persoana responsabilă.

Completarea declarației de avere/de interese
DECLARAȚIA DE AVERE
Declaraţiile de avere se completează cu datele aferente anului fiscal anterior, în cazul veniturilor, şi
cu informaţiile la data declarării, pentru celelalte capitole.
În declaraţia de avere, se vor introduce drepturile şi obligaţiile din ţară şi din străinătate ale
declarantului şi ale familiei sale. Prin familie se înţelege soţul, soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.
Prin expresia "Copii aflaţi în întreţinere" înțelegem copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi
continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi 26 de ani, precum şi copiii majori incapabili de
muncă.
I.

Bunurile imobile

1.1. Terenuri

Adresa = se va include adresa completă a terenului, urmând ca aceasta să fie anonimizată la publicare, pe site
fiind făcută publică doar localitatea.
Categoria = se va include indicatorul corespunzător respectivului teren: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan;
(4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
În cazul imobilelor prin destinație (ex.: ponton), declararea acestora se face în același loc cu imobilul principal.
Anul dobândirii = se are în vedere anul dobândirii din titlul de proprietate.
Suprafaţa = se include suprafaţa prevăzută în titlul de proprietate.
Cota parte = se include cota parte aparţinând fiecărei persoane ale cărei bunuri sunt vizate de declaraţie
(declarant, soţ/soţie şi copii aflaţi în întreţinere). Informaţia se preia din titlul de proprietate.
Mod de dobândire = conform titlului de proprietate {ex.: vânzare - cumpărare, moştenire, donaţie).
Titularul = la "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

cele netranslative de proprietate (cele care incumbă o obligație de a face, de exemplu, antecontractele sau
promisiunile de vânzare).
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La rubrica aferentă se trec bunurile imobile dobândite prin acte translative de proprietate, iar nu prin
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copilul), iar, în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

1.2. Clădiri

Adresa = se va include adresa completă a terenului, urmând ca aceasta să fie anonimizată la publicare, pe site
fiind făcută publică doar localitatea.
Categoria = se va include indicatorul corespunzător respectivei clădiri: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3)
casă de vacanţă; (4) spaţii comerciaie/de producţie.
Dacă, în cazul apartamentelor, în titlul de proprietate se menţionează şi dreptul de proprietate privind terenul de
sub construcţie aferent respectivului apartament, acest drept se declară la secţiunea anterioară referitoare la
terenuri!
Anul dobândirii = se are în vedere anul dobândirii din titlul de proprietate.
Suprafaţa - se include suprafaţa prevăzută în titlul de proprietate.
Cota parte = se include cota parte aparţinând fiecărei persoane ale cărei bunuri sunt vizate de declaraţie
(declarant, soţ/soţie şi.copii aflaţi în întreţinere). Informaţia se preia din titlul de proprietate.
Mod de dobândire = conform titlului de proprietate (ex.: vânzare - cumpărare, moştenire, donaţie).
Titularul = la "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,
copilul), iar, în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
La rubrica aferentă se trec bunurile imobile dobândite prin acte translative de proprietate, iar nu prin
cele netranslative de proprietate (cele care incumbă o obligație de a face, de exemplu, antecontractele sau
promisiunile de vânzare).
II.

Bunuri mobile

II.1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura = conform cărţii de identificare sau certificatului de înmatriculare.

diferă, bunurile vor fi declarate separat.
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Nr. de bucăţi = bunurile care au toate caracteristicile identice se declară grupat. Dacă cel puţin o caracteristică

15

Marca = conform cărţii de identificare sau certificatului de înmatriculare.

Anul de fabricaţie = conform cărţii de identificare sau certificatului de înmatriculare.
Modul de dobândire = conform titlului de proprietate (ex.: vânzare - cumpărare, moştenire, donaţie).
Bunurile achiziţionate în sistem leasing se vor declara la Cap. V!
II.2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
însumată depăşeşte 5.000 Euro

Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Atenţie: această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată a bunurilor de acest tip depăşeşte 5.000
Euro!
Descrierea sumară = se realizează de către declarant şi poate include:
o pentru metale preţioase - tipul metalului;
o pentru bijuterii - materialul din care sunt fabricate şi tipul acestora;
o pentru obiecte de cult - tipul, eventual materialul şl alte detalii de identificare;
o pentru obiecte de artă - tipul, autorul, eventual colecţia;
o pentru colecţii de artă - tipul şi numele colecţiei, eventual autorii operelor care compun colecţia;
o pentru colecţii de timbre - tipul de timbre colecţionate;
o obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal - tipul, eventual materialul şi alte
detalii de Identificare.
Anul dobândirii = conform actului de proprietate.
Valoarea estimată = legea nu cere declarantului să obţină evaluări certificate, ci doar să realizeze o estimare
personală a valorii bunului.
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 Euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni

trebuie declarate indiferent de valoare!
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Doar pentru bunurile mobile înstrăinate există o limită valorică de 3.000 Euro fiecare, bunurile imobile înstrăinate
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Se vor declara bunurile înstrăinate în ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a declaraţiei!

Natura bunului înstrăinat = conform actului de înstrăinare.
Data înstrăinării = conform actului de înstrăinare.
Persoana către care s-a înstrăinat = conform actului de înstrăinare.
Forma înstrăinării = conform actului de înstrăinare.
Valoarea = conform actului de înstrăinare.
IV. Active financiare
IV.1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investiţie, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro
(se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate)
Această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată a acestor active depăşeşte 5.000
Euro. Dacă acest prag valoric e depăşit, în declaraţie se vor include toate conturile, depozitele şi instrumentele
de investiţie sau de economisire, indiferent de valoarea individuală a acestora!

Instituţia care administrează şi adresa acesteia = conform contractului.
Tipul = categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau
echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
Valuta = ex.: RON, EURO, USD, FRANCI ELVEŢIENI.
Deschis în anul = conform contractului.
Sold/valoare la zi = conform extrasului bancar de la data completării declaraţiei.
IV.2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a
tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro (se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate)
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Această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată depăşeşte 5.000 Euro.

Emitent titlu = se va preciza denumirea completă a entităţii.
Societatea în care persoana este acţionar sau asociat = se va preciza denumirea completă a entităţii.
Beneficiar de împrumut = se va preciza numele persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice
care a contractat un împrumut de la declarant.
Tipul = categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni
sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
Număr de titluri/cota de participare = aşa cum rezultă din actul încheiat.
Valoare totală la zi = dacă este imposibil să se precizeze valoarea la zi, se va preciza ultima valoare cunoscută
de către declarant şi data la care această valoare era valabilă (ex.: la data cumpărării acţiunilor).
IV.3 Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro
(se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate)
Această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată depăşeşte 5.000 Euro pe an.
V. Datorii: debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing
şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro (se vor declara
inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate)
Această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată depăşeşte 5.000 Euro.

Creditor = conform contractului (se va preciza denumirea completă a persoanei juridice sau numele şi prenumele
persoanei fizice care a acordat împrumutul).
Contractat în anul = conform contractului.
Scadent la = conform contractului.
Valoare = conform contractului.

instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro
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partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
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VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din

Cine a realizat venitul = numele, prenumele: declarantul, soţ/soţie sau copii aflaţi în întreţinere.
Sursa venitului: nume, adresă = se va identifica entitatea de la care a fost primit avantajul declarat.
Serviciul prestat/obiectul generator de venit = descrierea sumară a serviciului/obiectului care a generat avantajul
declarat.
Venitul anual încasat = raportarea se face la anul fiscal anterior supus raportării.
Se exceptează de la declararea cadourilor tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și II.
Se vor declara inclusiv darurile de nuntă și darurile manuale, dacă valoarea individuală depășește 500 euro!
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor
acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției prevede obligativitatea declarării bunurilor pe care
le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol exercitate în perioada mandatului sau funcției
deținute. Astfel, art. 1 alin. (1) prevede că „Persoanele care au calitatea de demnitar public și cele care dețin
funcții de demnitate publică, magistrații și cei asimilați acestora, persoanele cu funcții de conducere și de control,
funcționarii publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau de interes public, precum și celelalte persoane
care au obligația să-și declare averea, potrivit legii, au obligația de a declara și prezenta la conducătorul
instituției, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități
de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.”)
VII.1. Venituri din salarii - se introduc informaţii cu privire la veniturile obţinute din contracte de
muncă (art. 76 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „Sunt considerate venituri din salarii
toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoana fizică rezidentă ori ne rezidentă ce
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detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea
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desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de

veniturilor ori de forma sub care ele se acordă; inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
muncă acordate persoanelor care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor").
Declaraţiile de avere se întocmesc, în cazul veniturilor, pentru anul fiscal anterior încheiat la 31
decembrie.
Declarantul are obligația să declare venitul soțului pentru perioada din an în care au fost căsătoriți.
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată.
Potrivit art. 502 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „Trimiterile făcute prin alte acte normative
la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările următoare, se consideră a fi făcute la
prezentul cod".
De asemenea, din interpretarea art. 76 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal rezultă că tot la
această rubrică trebuie introduse informaţii privind:
a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit
legii;
b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără
scop patrimonial;
c) solda lunară acordată, potrivit legii;
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor, potrivit legii sau actului constitutiv, după
caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
e) sume reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
f) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile
administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi drepturile cuvenite
managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
g) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului
de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,
cu modificările şi completările ulterioare;
h) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor constituite prin subscripţie publică;

j) sumele primite de reprezentanţii în organismele tripartite, potrivit legii;
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i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele

k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în
altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul
autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
I) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori
nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul serviciului, pentru partea care
depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării
de rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă
s-ar deplasa în ţara respectivă;
m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în
interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit
actului constitutiv, contractului de administrare/mandat; de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza
contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist
şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management
prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul
autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este
prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul
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n) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea

legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii nerezidente de care ar beneficia
personal din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
o) remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome,
desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a
acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
p) sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea,
precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti râmase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
q) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform
contractului individual de muncă;
r) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii;
r¹) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor diplomatice,
oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1)
din cap. IV lit.b) ai anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
s) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură.
VI 1.2. Venituri din activităţi independente - art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal definirea veniturilor din activităţi independente:
(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de
servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod
individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente;
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional,
potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
(3) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de
autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice,
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topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.

VII.3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor - art. 83 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor:
(1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea
folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât
veniturile din activităţi independente;
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai
mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri
în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această
categorie, în aplicarea acestei reglementări, se emite ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din
închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic
cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.
(4) În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele realizate de contribuabilii
prevăzuţi la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, obţin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai
mare de 5 camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală. De la data producerii evenimentului,
respectiv de la data depăşirii numărului de 5 camere de închiriat, şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea
venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi
independente.
(5) Veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală,
având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activităţi
independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real şi se
supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activităţi independente.
VII.4. Venituri din investiţii - art. 91 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - definirea veniturilor
din investiţii:
Veniturile din investiţii cuprind:
a) venituri din dividende;

instrumente financiare derivate;
d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
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c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv
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b) venituri din dobânzi;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
VII.5. Venituri din pensii - art. 99 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - definirea veniturilor
din pensii:
Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale
obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale; inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele
finanţate de la bugetul de stat; diferenţe de venituri din pensii, precum şi sume reprezentând actualizarea
acestora cu indicele de inflaţie.
VII.6. Venituri din activităţi agricole - art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - definirea
veniturilor din activităţi agricole:
(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără
personalitate juridică, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare
naturală.
(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea
produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele
obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.
VII.7. Venituri din premii şi jocuri de noroc - art, 108 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc:
(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 62, sumele
primite ca urmare a participării la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015
pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,
precum şi din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
(2) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu
scopul stimulării vânzărilor.

tip jack-pot, definite conform normelor metodologice
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(3) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile şi serviciile primite, ca urmare a

VII.8. Venituri din alte surse - art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - definirea
veniturilor din alte surse:
(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în
categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) - h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.
(2) In această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:
a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei
activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din
salarii şi asimilate salariilor, potrivit Cap. III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor;
a¹) veniturile, cu excepţia celor obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate
în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, obţinute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la
persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;
b) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi
cu ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de
persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi
speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
e) venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor
Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată. Fac excepţie veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea
masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în
volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;
f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice,
prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu

au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;
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modificările şi completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în
proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru .asociat;
g) veniturile din activităţi, altele decât cele de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi din
drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, pentru care sunt
aplicabile prevederile Cap. II - Venituri din activităţi independente şi Cap, VII - Venituri din activităţi agricole,
silvicultură şi piscicultură;
h) bunurile şi/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către
persoana juridică în folosul personal al acestuia;
i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau
serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri ori servicii;
j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică unui participant la
persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, altele decât
cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f);
k) dobânda penalizatoare plătită în condiţiile nerespectării termenului de plata a dividendelor distribuite
participanţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l) veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului
din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariate obţinute în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul
personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) - h) şi art. 62.
Nu intră în categoria veniturilor cele prevăzute la art. 62 din Legea nr. 227/2015 din Codul fiscal venituri neimpozabile (ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primită de la
bugetul de stat, asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și alte fonduri publice
sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, etc).
Regimul declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese este reglementat de 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

prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit Anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010, a
cuantumului veniturilor declarantului, ale soţului/soţiei, precum, şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, anonimizarea
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modificarea şi completarea altor acte normative. Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor legale incidente,

acestora, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 50 Lei la 2.000 Lei, Agenţia putând declanşa din oficiu procedura de evaluare, conform art. 29
alin. (1).
Cu toate acestea, în cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea
confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte,
prin anexarea la declaraţia de avere a unui document justificativ prin care se confirmă existenţa clauzei, respectiv
prin indicarea normelor speciale care instituie obligaţia de confidenţialitate, situaţie în care Agenţia Naţională de
Integritate poate dispune anonimizarea veniturilor.
În final, raportat la dispoziţiile Legii nr. 176/2010, declaraţia de avere se va completa la toate rubricile
prevăzute de formularul în cauză, inclusiv cu veniturile declarantului şi ale membrilor săi de familie realizate în
anul fiscal anterior încheiat, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, urmând ca, pentru fiecare caz în parte şi pe baza documentelor justificative anexate declaraţiei de avere,
documente din care rezultă existenţa clauzei de confidenţialitate, Agenţia Naţională de Integritate să se pronunţe
cu privire la anonimizarea informaţiilor privind veniturile realizate.
În cazul existenței unei convenţii de separaţie de patrimoniu, s-a pus problema în practică dacă acest
lucru ar înlătura de la obligația legală de declarare a bunurilor aparținând soțului/soției declarantului. Agenția
Națională de Integritate este de părere că existența unei asemenea clauze nu înlătură obligația de declarare a
bunurilor aparținând soțului/soției celui care are obligația completării declarațiilor de avere și de interese, pentru
următoarele considerente:
- Conform prevederilor din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil:
Art. 360 - Regimul bunurilor „(1) Fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înainte
de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată. (2) Prin
convenţie matrimonială, părţile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcţie de masa de bunuri
achiziţionate de fiecare dintre soţi în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanţa de participare. Dacă
părţile nu au convenit altfel, creanţa de participare reprezintă jumătate din diferenţa valorică dintre cele două
mase de achiziţii nete şi va fi datorată de către soţul a cărui masă de achiziţii nete este mai mare, putând fi

proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi
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plătită în bani sau în natură”.

numele coproprietarilor. Astfel, declararea bunurilor proprii ale soţului/soţiei reprezintă o obligaţie independentă
de încheierea unei convenţii privind separaţia de bunuri achiziţionate în timpul căsătoriei.
- Art. 230 - „La data intrării în vigoare a Codului civil se abrogă: bb) orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă
acestea sunt cuprinse în legi speciale.”
- Dispoziţiile art. 230 din Codul civil nu înlătură de la aplicare dispoziţiile Legii nr. 176/2010, având în vedere
faptul că, pe de o parte nu există alte dispoziţii contrare în Legea nr. 176/2010 faţă de Codul civil, iar, pe de altă
parte, Legea nr. 176/2010 reglementează obligaţii privind declararea averii de către persoanele care ocupă
funcţii publice, inclusiv declararea unor bunuri proprii ale soţului/soţiei. Existenţa unei convenţii de separare a
patrimoniilor nu înlătură de la aplicare dispoziţiile legii speciale.
- Declararea averii are ca scop asigurarea transparenţei veniturilor realizate şi a averii dobândite în exercitarea
funcţiei publice de către declarant împreună cu familia.
Astfel, în acord cu dispoziţiile legale de mai sus, opinăm în sensul declarării, în cuprinsul declaraţiilor
de avere, atât a bunurilor proprii ale declarantului, precum şi a bunurilor deţinute de acesta împreună cu familia,
sau deţinute exclusiv de familia acestuia, prin „familie" înţelegându-se soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea
acestora.
Conform prevederilor din Regulamentul UE 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor): „Art. 4 - în sensul prezentului regulament:
1. „date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare,
date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2. „prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum
ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,

7. „operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care,
singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
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consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,

atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau
criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; (...)
11. „consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără
echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
12.

„încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în

mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizatâ a datelor cu
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
Art. 5 - (1) Datele cu caracter personal sunt:
a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi
transparenţă");
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil
cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică
sau istorică oh în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu
articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop");
c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
(„reducerea ia minimum a datelor");
d) exacte şi, în cazul în care este necesar; să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru
a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt
prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate");
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte
perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate
pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public,
în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1),
sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul
regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate („limitări legate de stocare");

prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate").
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f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia

(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) şi poate demonstra această respectare
(„responsabilitate").
Art. 6 - (1) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
a) persoana vizată şi~a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract ia care persoana vizată este parte sau pentru
a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane
fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care
rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţa, cu
excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate,
care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea
atribuţiilor lor.
(2) Statele membre pot menţine sau introduce dispoziţii mai specifice de adaptare a aplicării normelor
prezentului regulament în ceea ce priveşte prelucrarea în vederea respectării alineatului (1) literele (c) şi (e) prin
definirea unor cerinţe specifice mai precise cu privire la prelucrare şi a altor măsuri de asigurare a unei prelucrări
legale şi echitabile inclusiv pentru alte situaţii concrete de prelucrare, astfel cum este prevăzut în capitolul IX.
(3) Temeiul pentru prelucrarea menţionată la alineatul (1) literele (c) şi (e) trebuie să fie prevăzut în:
a) dreptul Uniunii sau
(b) dreptul intern care se aplică operatorului.
În conformitate cu prevederile din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi

cu modificările şi completările ulterioare: :
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demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi

Art. 2 - Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 si 2 şi
se trimit Agenţiei copii certificate, împreună cu codul numeric personal al declarantului.
Art 6 - (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere
şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii: (...) e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de
avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă
aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de ce! mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei
imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate, a adresei instituţiei care administrează activele
financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi
3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
Astfel, declaraţiile de avere şl de interese vor fi publicate pe site-ul instituţiei angajatoare (sau la
avizierul acesteia, în lipsa unei pagini web), precum şi pe portalul declaraţiilor de avere şi de interese ce
funcţionează pe site-ul A.N.I. - www.integritate.eu în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010,
respectiv prin anonimizarea:


adresei imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate;



adresei instituţiei care administrează activele financiare;



codului numeric personal;



semnăturii.
În situaţia în care, declaraţiile de avere conţin date cu caracter personal ale unor terţi care nu au fost

informaţi că vor fi făcute publice, aceştia au posibilitatea de a se adresa Agenţiei Naţionale de Integritate
solicitând anonimizarea respectivelor informaţii, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Regulamentului nr.
679/2016.
Prin urmare, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 176/2010, declaraţiile de avere se vor completa Ia
toate rubricile prevăzute de formular, urmând ca pentru fiecare caz în parte, pe baza documentelor anexate
declaraţiei de avere şi din care rezultă existenţa unei clauze de confidenţialitate sau dorinţa terţului de a nu-i fi
făcute publice datele cu caracter personal, Agenţia Naţională de Integritate să procedeze conform prevederilor
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legale aplicabile privind anonimizarea informaţiilor respective.

DECLARAȚIA DE INTERESE
În declaraţia de interese, se indică numele, prenumele, iniţiala tatălui şi codul numeric personal al
declarantului, adresa de domiciliu a declarantului.
La rubrica privitoare la funcţia declarantului, se va introduce funcţia prevăzută în ordinul, decizia sau
actul administrativ de numire. Pentru angajator, se precizează denumirea integrală a instituţiei.
Precizăm că, pentru persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte, al României,
deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local sau primar,
rubrica privitoare la funcţia declarantului va fi completată astfel:
o „Candidat Preşedinte al României";
o „Candidat deputat";
o „Candidat senator";
o „Candidat europarlamentar";
o „Candidat consilier judeţean";
o „Candidat consilier local";
o „Candidat primar".
Persoanele care candidează pentru funcţiile menţionate mai sus vor completa instituţia în mod
corespunzător, ex: candidat primar - Primăria comunei X, judeţul Y.
Este de reținut faptul că la secţiunile 1,2,3 şi 4 ale declaraţiei de interese, se vor include exclusiv
date privitoare la declaranţi, iar la secţiunea 5, se vor include informaţiile privind declarantul, soţul sau soţia
acestuia, precum şi rudele sale de gradul I (adică părinţii şi copiii).
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit,
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii

Calitatea deţinută = se va preciza calitatea deţinută de către declarant.
Numărul de părţi sociale sau de acţiuni
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neguvernamentale

Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor = se va preciza valoarea la zi. Dacă este imposibil să se
precizeze valoarea la zi, se va preciza ultima valoare cunoscută de către declarant şi data la care această
valoare era valabilă (ex.: la data cumpărării acţiunilor).
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor
comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de
interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau altor organizaţii neguvernamentale

Unitatea - denumirea şi adresa = se include denumirea completă a entităţii şi adresa exactă a acesteia.
Calitatea deţinută = se va preciza calitatea deţinută de către declarant.
Valoarea beneficiilor = se va preciza valoarea aferentă anului fiscal anterior.
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

Se va preciza denumirea completă a entităţii al cărei membru este declarantul.
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau
neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute
ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
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unde statul este acţionar majoritar/minoritar

Beneficiarul de contract = pentru persoane fizice, se precizează numele şi prenumele, iar, în cazul persoanelor
juridice, denumirea completă a acestora. Se va preciza adresa completă a persoanei fizice sau juridice.
Instituţia contractantă = se va include instituţia publică sau societatea comercială parteneră în contract. (trebuie
declarate toate contractele încheiate cu instituţii publice sau societăţi comerciale, nu doar cu cele la care
declarantul ocupă o funcţie publică)
Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile
comerciale sunt persoanele juridice constituite în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv;
b) societate în comandită simplă; c) societate pe acţiuni; d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu
răspundere limitată.
Procedura prin care a fost încredinţat contractul = se va preciza care dintre procedurile existente în legislaţie a
fost folosită pentru atribuirea contractului.
Tipul contractului = se preia din contract.
Se vor include informaţii privind contractele încheiate în mod direct de către declarant, soţul sau soţia
acestuia, de către rudele de gradul I ale declarantului. De asemenea, se vor declara contractele încheiate cu
persoane juridice la care persoanele de mai sus au participaţii: societăţi comerciale, persoane fizice autorizate,

asociaţii.
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asociaţii familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile

Fac obiect al declarării la punctul 5 din declaraţia de interese contractele aflate în derulare în
momentul completării declaraţiei de interese, cu excepţia contractelor societăţilor comerciale pe acţiuni la care
declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii,
indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. Această excepţie se referă strict la societăţile comerciale pe
acţiuni, nu la societăţile comerciale cu răspundere limitată (S.R.L-uri) sau alte forme de organizare juridică a
societăţilor comerciale.
De asemenea, nu sunt supuse declarării contractele ale căror efecte juridice au încetat înainte de
data completării declaraţiei (contractele încheiate/încetate/terminate).
NU se declară contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu
soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de
dobândire a acţiunilor. Această excepţie se referă strict la societăţile comerciale pe acţiuni, nu la societăţile
comerciale cu răspundere limitată (S.R.L-uri) sau alte forme de organizare juridică a societăţilor comerciale.
SANCȚIUNI APLICABILE PREVĂZUTE DE DISPOZIȚIILE LEGII NR. 176/2010
ART. 28 „Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese
care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.”
ART. 29 „(1) Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute
de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor
realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.
(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 de către persoanele responsabile cu implementarea
prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi
sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de
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prezenta lege.”

 Categorii de persoane care au obligația declarării averii și
intereselor
Dispoziţiile Legii nr. 176/2010 se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia
declarării averii şi a intereselor:
1. Preşedintele României;
2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora,
precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
9. judecătorii Curţii Constituţionale;
10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia;
11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurenţei;
15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Economic şi Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
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20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;

22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de
Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;
23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului
Naţional de Integritate;
24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
27. personalul diplomatic şi consular;
28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
30. aleşii locali;
31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut
special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în
cadrul tuturor instituţiilor publice;
32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat
şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul
încadrat la cancelaria prefectului;
34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere,
precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local,
companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;
35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii
cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care
statul este acţionar majoritar sau semnificativ;
36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în

din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale;
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realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul

38. prefecţii şi subprefecţii;
39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier
local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.
(2) Obligaţia privind declararea averii şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei legi, şi celorlalte
categorii de persoane, care sunt numite în funcţie de Preşedintele României, de Parlament, de Guvern sau de
primul-ministru, cu excepţia celor care ocupă funcţii aparţinând cultelor religioase.

 Persoane responsabile cu implementarea prevederilor
legale privind declarațiile de avere și de interese
În cadrul entităţilor în care persoanele au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi declaraţii de
interese, în conformitate cu prevederile legale, se desemnează persoane responsabile care asigură
implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun după cum urmează:
a) Preşedintele României, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat - la persoana desemnată de şeful
Cancelariei Administraţiei Prezidenţiale;
b) preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii - la persoana desemnată de secretarul
general al Camerei din care aceştia fac parte;
c) membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României
- la Autoritatea Electorală Permanentă;
d) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora,
precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru - la persoana desemnată de secretarul
general al Guvernului;
e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, asistenţii judiciari şi magistraţiiasistenţi - la persoana desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;
f) membrii Consiliului Naţional de Integritate, precum şi preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei - la

desemnată de secretarii unităţilor administrativ-teritoriale respective;
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persoana desemnată de secretarul general al Senatului;

h) prefecţii şi subprefecţii - la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului;
i) alte categorii de persoane prevăzute de lege - la persoana desemnată de şeful compartimentului de
resurse umane sau, după caz, de şeful secretariatului din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau
unităţilor din care fac parte.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit prevederilor alin.
(2) sunt subordonate direct conducătorului instituţiei respective, care răspunde pentru desfăşurarea în bune
condiţii a activităţii acestora.
Atribuțiile persoanelor responsabile
a) primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o
dovadă de primire;
b) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de
interese;
c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen
a acestora;
d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public,
denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;
e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de
cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt
situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a
semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a
Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează
potrivit legii;
f) trimit Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere
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şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în

g) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile
de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un
punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi
evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie în acest sens, la
solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.
(2) Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de
avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de 1
august a aceluiaşi an.
Art. 7 din Legea nr. 176/2010 - (1) Dacă, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei de avere şi
a declaraţiei de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) sesizează deficienţe în
completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei
în cauză rectificarea declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la
transmiterea recomandării. Rectificarea declaraţiei poate fi iniţiată şi de către persoanele prevăzute la art. 1, în
termen de 40 de zile de la depunerea iniţială. Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese rectificată
pot/poate fi însoţite/însoţită de documente justificative.
(2) Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese depuse/depusă, împreună cu documentele
justificative, se trimit/se trimite de îndată Agenţiei, în copie certificată.
(3) Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese
rectificate, Agenţia nu poate declanşa procedurile prevăzute de prezenta lege, în condiţiile în care sunt depuse
în termenul legal.

3. INCIDENTE DE INTEGRITATE
În cei 10 ani de activitate, Agenția Națională de Integritate a instrumentat aproximativ 14.000 de
dosare, reprezentând deopotrivă constatări ale incidentelor de integritate, precum și clasări ale dosarelor. Astfel

-

1.650 cazuri de incompatibilitate;
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în aproximativ 2.400 dintre dosarele finalizate, ANI a constatat un număr de 2.363 de incidente de integritate,

-

565 de conflict de interese;

-

148 de cazuri de averi nejustificate.
În aceeași perioadă au fost identificate și indicii de fapte penale (conflict de interese, fals în declarații,

abuz în serviciu, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție) în 670 de cazuri, ce au fost transmise către
organele de cercetare penală.
Cazuri definitive:
279 conflicte de interese;
824 incompatibilități;
20 de averi;
41 condamnări la închisoare în cazurile privind fapte penale constatate de ANI și transmise organelelor de
cercetare penală.
Integritatea este principiul de bază al conduitei profesionale, deoarece fără integritate nimeni nu se
poate baza pe activitatea profesională, iar în cadrul unei funcții publice conduita integră este un factor deosebit
de important pentru încredere - componenta cheie într-o funcție publică - mai ales astăzi când există tentații tot
mai mari de a sacrifica totul.
Integritatea reprezintă calitatea supremă pe care o persoană o poate dobândi la un moment dat în
evoluția sa. Aceasta este o încununare a experienței dobândite pe parcursul evoluției fiecăruia și apare mai
devreme sau mai târziu ca o consecință pentru cei care doresc să urce pe scara valorilor, fiind unitatea de
măsură pentru încredere, competență și profesionalism.
Conduita integră se referă atât la integritatea profesională cât și la integritatea personală, integritatea
profesională fiind un element al integrității personale.
Promovarea integrității organizaționale necesită o serie de factori de acțiune cheie, inter-relaționați:
- conducerea - care este deosebit de importantă în ceea ce privește declarația;
- intenția și acțiunea;
- strategia, politicile, informațiile și cultura.
Totodată, există câteva elemente fără de care integritatea nu ar putea să apară în evoluția unei

Funcția publică este definită de art. 2 din Legea nr. 188/1999 - Statutul funcționarilor publici, ca fiind
ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere
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persoane și anume: coloana vertebrală, amprenta genetică și cei șapte ani de acasă ca fundație obligatorie pe

publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative
autonome. Funcționarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică a cărui activitate
este îndrumată de principiile care stau la baza exercitării funcției publice, respectiv: legalitatea, imparțialitatea,
obiectivitatea, transparența, eficiența și eficacitatea, responsabilitatea, orientarea către cetățeni, stabilitatea în
exercitarea funcției publice, subordonarea ierarhică.
Profesorul Antonie Iorgovan a definit, în Tratatul său de drept adminstrativ2, funcționarul public ca
fiind: „persoana fizică învestită în mod legal, prin actul de voință unilaterală al unei autorități publice sau al
cetățenilor, cu sarcina îndeplinirii pe un timp limitat sau nedeterminat a unei funcții publice, în vederea realizării
competenței organului din structura căruia face parte funcția respectivă”.
După nivelul atribuțiilor, funcția publică se împarte în trei categorii: înalți funcționari publici, funcții
publice de conducere și funcții publice de execuție.
Din categoria înalților funcționari publici fac parte următoarele persoane: secretarul general al
Guvernului şi secretarul general adjunct al Guvernului, secretarul general din ministere şi alte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectul, secretarul general adjunct din ministere şi alte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, subprefectul, inspectorul guvernamental.
Funcțiile publice de conducere cuprind următoarele categorii: directorul general şi directorul general
adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora, directorul şi
directorul adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora,
secretarul unităţilor administrativ-teritoriale, directorul executiv şi directorul executiv adjunct ai serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din
unităţile administrativ-teritoriale, în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor
administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, precum şi în funcţiile publice specifice
asimilate acestora, şef serviciu, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia, şef birou, precum şi

2

A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, volumul I, ediția a 4-a.
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în funcţiile publice specifice asimilate acesteia.

În categoria funcțiilor publice de execuție intră: funcția de consilier, consilier juridic, auditor, expert,
inspector, referentul de specialitate, precum și alte funcții publice specifice acestora.



Averi nejustificate

La data publicării Legii nr. 115/1996, nu exista un prag valoric în cazul existenței unei averi
nejustiifcate. Art. 7 din lege prevedea că „În cazul în care între averea declarată la data învestirii sau numirii
în funcţie a persoanelor prevăzute la art. 2 şi cea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei se constată
diferenţe vădite şi există dovezi certe că unele bunuri ori valori nu puteau fi dobândite din veniturile legale
realizate de persoana în cauză sau pe alte căi licite, averea este supusă controlului, în condiţiile prezentei
legi.”
Ulterior, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, s-a instituit un prag de 10.000 euro în cazul identificării unei
diferențe vădite în averea persoanelor supuse procedurilor de evaluare. Modificările legislative naționale au
fost făcute în concordanță cu legislația europeană, având în vedere că 2007 a fost anul de aderare a
României la Uniunea Europeană.
Potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, averea nejustificată reprezintă existența unor diferenţe
semnificative între averea dobândită și veniturile realizate. Prin diferențe semnificative, se înţelege diferenţa
mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume, între modificările intervenite în avere pe
durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă.
Procedura de evaluare privind averea nejustificată constă în evaluarea de către inspectorul de
integritate a declarațiilor de avere, datelor, informațiilor și modificărilor existente.
În cazul constatării unor diferențe semnificative, inspectorul de integritate întocmește un raport
de evaluare pe care îl transmite Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul Curții de Apel competente.
Comisiile de cercetare sunt formate din doi judecători de la curtea de apel și un procuror de la parchetul care
funcționează pe lângă curtea de apel. De asemenea, comisia de cercetare are un secretar, desemnat de
președintele curții de apel dintre grefierii instanței respective. Membrii comisiei sunt desemnați pe o perioadă
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de 3 ani, pe aceeași perioadă fiind desemnați și 3 supleanți, care îi înlocuiesc pe titulari, în cazul în care

Dacă aceste Comisii de Cercetare a Averilor constată că dobândirea unor bunuri nu este
justificată, sesizează Curtea de Apel, iar sențința acesteia poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și
Justiție. În cazul dispunerii definitive și irevocabile de către instanță a confiscării averii nejustificate, Agenția
Națională de Integritate publică în Monitorul Oficial decizia instanței, și solicită Agenției Naționale de
Administrare Fiscală demararea procedurii de confiscare.
În același timp, persoana față de care s-a constatat, definitiv, existența unor diferențe între averea
dobândită și veniturile realizate, este considerată incompatibilă și primește interdicția de a mai ocupa o
funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani.
Agenția Națională de Integritate a finalizat 148 de cazuri privind constatarea unor diferențe
semnificative între averea dobândită și veniturile realizate, din 2007 și până în prezent. 46 de cazuri
constatate de ANI privind existența unor averi nejustificate au vizat persoane cu funcții importante ( 2 ministri,
1 prefect, 7 magistrați, 5 senatori, 3 deputați, 1 vicepreședinte de consiliul județean și 27 persoane cu funcții
de conducere/control din cadrul instituțiilor publice.



Conflicte de interese

Un oficial public se află în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției sau a demnității publice
pe care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal.
Conflictul de interese administrativ este definitit în cuprinsul art. 70 din Legea nr. 161/2003, ca fiind
„situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură
patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit constituției și
altor acte normative”.
Conform art. 72 din același act normativ, „persoana care exercită funcția de membru al Guvernului,
secretar de stat, subsecretar de stat sau funcții asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu
emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii
în exercitarea funcției publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori
rudele sale de gradul I.”
în una dintre următoarele situații: (a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea
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deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; (b) participă în cadrul
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Conform art. 79 din același act normativ, „funcționarul public este în conflict de interese dacă se află

aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I; (c)
interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le
ia în exercitarea funcției publice.”
Cu toate acestea, conflictul de interese este definit separat, în diverse legi speciale, raportat la
categoriile de funcții pe care le ocupă persoanele care se află sau se pot afla în conflict de interese.
Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri, care însă nu sunt diferențiate distinct în legislație:
potențial, actual și consumat.
-

conflictul de interese potențial se referă la situația în care un oficial public are interese personale;

-

conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul este pus în situația de a lua o decizie

care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat;
-

conflictul de interese consumat descrie situația în care oficialul public participă la luarea deciziei cu

privire la care are un interes personal, cu încălcarea prevederilor legale.
Agenția Națională de integritate a constatat, în urma activității de evaluare, un număr de 565 de
cazuri de conflict de interese administrative. 123 de cazuri au vizat persoane cu funcții importante (9 președinți
de consilii județene, 50 persoane cu funcții de conducere/control din cadrul instituțiilor publice, 57 deputați, 3
senatori, 2 secretari generali, 1 secretar de stat și 1 magistrat).
Competențele Agenției Naționale de Integritate vizează identificarea și sancționarea
incompatibilităților, conflictelor de interese administrative și a averilor nejustificate. Cu toate acestea, în procesul
de evaluare a incidentelor de integritate, inspectorii A.N.I. pot constata și indicii privind săvârșirea unor fapte
penale, precum și conflict de interese, fals în declarații, abuz în serviciu etc.
Astfel, în conformitate cu prevederile legale, Agenției Naționale de Integritate sesizează organele de
cercetare penală, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea faptei penale identificată.
Din totalul indiciilor constatate de A.N.I., aproximativ jumătate au vizat conflictul de interese penal,
prevăzut de forma anterioară a articolului 301 al Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal. Constatările A.N.I.
înaintate organelor de cercetare penală au condus la pronunțarea de către instanțele de judecată a 41 de
condamnări la închisoare, 39 dintre acestea vizând conflictul de interese penal.

public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu
imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau
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conflictului de interese pentru funcționarii publici în art. 13, „Conflictul de interese apare atunci când funcționarul
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Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o definiție a

pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care
funcționarul public a avut relații politice sau de afacer”i. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe
care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus. Conform O.E.C.D., conflictul de interese
implică un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui oficial public.
În materie penală, conflictul de interese constituie 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. Codul Penal al României prevede și două excepții în care
fapta descrisă mai sus nu îndeplinește elementele constitutive ale unei infracțiuni, respectiv: emiterea,
aprobarea sau adoptarea actelor normative și exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei
obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.
În materia Achizițiilor publice, conform art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „ prin
conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui
furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în
desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite
imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.”. Această prevedere se operaționalizează
prin mai multe situații, inclusiv „participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși”.
Întrucât atât în legislația națională, cât și în reglementările europene se face mențiunea existenței
unor grade de rudenie între funcționarul public și rudele acestuia, în cazul identificării unui posibil caz de conflict
de interese, în cele ce urmează vom defini, cu titlu de exemplu gradele de rudenie și de afinitate:
- gradul I: părinți și copii;
- gradul II: frați, bunici și nepoți;
- grad III: unchi/mătușă, nepot de frate;

- gradul I: socrii și nora/ginere;
- gradul II: cumnat și cumnată;
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Relația de afinitate apare între un soț/soție și rudele celuilalt soț/soție, astfel:
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- grad IV: veri primari.

- gradul III: unchiul și soția nepotului de frate;
- gradul IV: verii, soții și soțiile acestora.
Potrivit art 406 alin. (3) din Codul Civil „(3) Gradul de rudenie se stabileşte astfel: a) în linie dreaptă,
după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al
doilea; b) 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.”.
Cele mai frecvente cazuri de conflicte de interese identificate de A.N.I. sunt, conform statisticilor3:
- Funcționar public care a soluționat cereri, a luat decizii sau a participat la luarea deciziilor cu privire la
persoane fizice și juridice cu care avea relații cu caracter patrimonial;
- Funcționar public care a încheiat acte administrative sau juridice în favoarea unei rude de gradul I, în
speță fiu/fiică, respectiv părinte, sau în favoarea soțului/ soției, în sensul angajării acestora în cadrul instituției;
- Deputat/ Senator care a încheiat acte administrative sau juridice în favoarea unei rude de gradul I, în
speță fiu/fiică, respectiv părinte, sau în favoarea soțului/ soției, în sensul angajării acestora în cadrul Cabinetelor
parlamentare.



Incompatibilități

Noțiunea de incompatibilitate nu dispune de o definiție legală reglementată de legislația națională.
Însă, în practică, s-a identificat starea de incompatibilitate ca fiind deținerea simultană a două sau mai multe funcții
publice dintre care cel puțin una o exclude pe cealaltă.
Regimul juridic al incompatibilităților este reglementat de Legea nr. 161/2003, fiind însă completată
de alte acte normative specifice categoriilor de funcții sau demnități publice. Spre exemplu, Constituția României
cuprinde o serie de prevederi cu privire la situații de incompatibilitate în care se pot afla Președintele României,
membrii Parlamentului și ai Guvernului. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcționarilor Publici
stabilește incompatibilitățile funcționarilor publici, iar pentru magistrați există reglementări în Legea nr. 303/2004
privind Statutul magistraților.

3

Agenția Națională de Integritate, ANI – 10 ani de activitate.
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În Constituția României sunt prevăzute incompatibilități și interdicții pentru câteva categorii de funcții

- „Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații,
membrii activit ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică.”;
- „Avocatul Poporului și adjuncții săi nu pot îndeplini nici o altă funcție publică sau privată, cu excepția
funcțiilor didactice din învățământul superior.”;
- „Nimeni nu poate fi, în același timp, deputat și senator. Calitatea de deputat sau de senator este
incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului.”;
- „În timpul mandatului, Președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nici
o altă funcție publică sau privată.”;
- „Funcția de membru al Guvernului este incompatibiliă cu exercitarea altei funcții publice de autoritate, cu
excepția celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de
reprezentare profesională salarizată în cadrul organizațiilor cu scop comercial.”;
- „Funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor
didactice din învățământul superior.”;
- „Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor
didactice din învățământul superior.”;
- „Consilierii de conturi sunt numiți de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau
înnoit. Membrii Curții de Conturi sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe toată durata
acestuia. Ei sunt supuși incompatibilităților prevăzute de lege pentru judecători.”;
- „Funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau pirvată,
cu excepția funcțiilor didactice din învățământul juridic superior.”
Cele mai frecvente cazuri de incompatibilitate identificate de A.N.I. sunt, conform statisticilor4:
- Funcționar public și angajat în alte domenii de activitate din sectorul privat care sunt în legătură directă
sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului;
- Funcționar public în cadrul unei instituții publice și funcționar public suspendat în cadrul altei instituții
publice;
- Persoană cu funcție de conducere din sistemul medical și administrator societate comercială;

4

Agenția Națională de Integritate, ANI – 10 ani de activitate.
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- Persoană care are calitatea de parlamentar și administrator al unei societăți comerciale.

Agenția Națională de integritate a constatat 1650 cazuri de incompatibilități în rândul persoanelor ce
au obligația declarării averilor și intereselor. 265 de cazuri au vizat persoane cu funcții importante (10 președinți
de consilii județene, 157 persoane cu funcții de conducere/control din cadrul instituțiilor publice, 54 deputați, 22
senatori, 3 secretari generali și secretari generali adjuncți, 3 secretar de stat și 10 magistrat și 2 miniștri).

 Amenzi administrative
Amenzile administrative pe care Agenția Națională de Integritate le poate aplica sunt următoarele:
- amenda de la 50 la 2000 de lei pentru nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în
termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a
cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri (în acest caz se poate
iniția procedura de evaluare);
- amenda de la 50 la 2000 de lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 de către persoanele
responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu
îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezenta lege;
- amenda de la 50 la 2000 de lei pentru neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării
funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv;
- amenda civilă de 200 de lei pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu se respectă obligația de a
răspunde solicitărilor Agenției (ex:solicitări privind transmiterea unor documente relevante pentru dosarul de
evaluare). În acest caz, sesizarea instanței se face de către inspectorul de integritate din cadrul Agenției.

Page

49

În prezent, Agenția Națională de Integritate a aplicat peste 9.000 amenzi administrative.

4. DISPOZIȚII FINALE
 Aspecte pozitive
 Un aspect foarte important în activitatea Agenției Naționale de Integritate îl reprezintă prevenirea
incidentelor de integritate, instrumentele de prevenție fiind următoarele:
- emiterea punctelor de vedere, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, lămuriri ce au vizat clarificări
cu privire la aplicarea prevederilor legale privind conflictele de interese, incompatiiblitățile și modalitatea
de declarare a situațiilor patrimoniale, a veniturilor sau a calităților deținute, precum și interpretări ale
legislației incidente. Astfel peste 8.700 de persoane au beneficiat de sprijinul A.N.I., prin punctele de
vedere acordate;
- comunicatele de presă care au un efect descurajator în ceea ce privește săvârșirea incidentelor de
integritate de către persoanele ce au obligativitatea declarării averilor și intereselor;
- elaborarea a două ghiduri generale pentru completarea declarațiilor de avere și de interese, respectiv
pentru regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, ghiduri ce sunt actualizate anual
și postate pe pagina de internet a Agenției;
- organizarea la sediul propriu al instituției a mai multor sesiuni de instruire dedicate optimizării procesului
de completare a declarațiilor de avere și de interese prin utilizarea formularelor electronice online și
offline.
 Un alt aspect pozitiv al activității este creșterea numărului declarațiilor de avere și de interese,
sistemul actual de declarare fiind unul dintre cele mai complexe și exhaustive din Europa, prin categoriile
de persoane care au obligativitatea depunerii.
 În anul 2017, Agenția Națională de Integritate a lansat mai multe cursuri postuniversitare privind
respectarea și implementarea adecvată a cadrului de integritate, pentru funcționarii publici. Astfel a fost
lansat programul postuniversitar „Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție”, în anul 2016, în
parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității
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Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, primul program postuniversitar în domeniul anticorupţie şi integritate din

al Magistraturii și respectiv, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, având ca obiect dezvoltarea de
programe de pregătire în domeniul integrității publice.
 Încă din noiembrie 2011, Agenția Națională de Integritate deține calitatea de membru al
Partenerilor Europeni Împotriva Corupției (EPAC), rețea formată din instituții europene cu rol în
combaterea și prevenirea corupției și din autorități însărcinate cu monitorizarea și anchetarea Poliției
Naționale. Compusă din peste 60 de instituții cu atribuții în combaterea și prevenirea corupției și autorități
de monitorizare și anchetare a poliției naționale, rețeaua EPAC are ca obiective constituirea unei
platforme eficiente de schimb de informații și expertiză în privința metodelor de luptă împotriva corupției,
dezvoltarea și promovarea de bune practici pentru activitatea autorităților / instituțiilor membre EPAC,
promovarea standardelor de integritate, imparțialitate, transparență etc.
 Agenția Națională de Integritate a dobândit calitatea de membru IAACA cu drepturi depline în
luna octombrie 2012, în urma deciziei adoptate de Comitetul Executiv al Asociației. Cu o componență de
peste 300 de instituții cu rol în combaterea și prevenirea corupției și peste 2000 de membri individuali
(procurori, investigatori, experți etc.), IAACA are ca scop înlesnirea procesului de implementare a
Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC) și dinamizarea cooperării internaționale între
instituțiile de profil.
 În luna decembrie 2016, Agenția Națională de Integritate, împreună cu alte 13 instituții publice cu
rol în prevenirea corupției, au înființat, sub auspiciile Summitului Mondial al Parteneriatului pentru o
Guvernare Deschisă de la Paris, o rețea de promovare a principiilor de bună guvernare - Network for
Integrity (Rețeaua pentru Integritate) – prima platformă internațională care vizează exclusiv domeniul
integrității. Rețeaua este formată din instituții din Franța, Italia, Croația, Grecia, Letonia, Coreea de Sud,
Peru, Mexic etc., autorități cu atribuții în managementul declarațiilor de avere și de interese, prevenirea
și sancționarea conflictelor de interese, a incompatibilităților sau a averilor nejustificate. Platforma a fost
creată cu scopul de a facilita schimbul de experiență și de bune practici în domeniul transparenței
declarațiilor de avere și de interese, a metodelor de investigare a incidentelor de integritate și de a crea
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cadrul necesar pentru a ajuta statele care doresc să implementeze sisteme similare de integritate.

 Aspecte negative
 Un aspect negativ referitor la îndeplinirea obiectivelor Agenției Naționale de Integritate îl
reprezintă sistemul de completare online al formularelor declarațiilor de avere și de interese, care nu este
perfect funcțional.
 Insuficienta cooperare cu persoanele desemnate din cadrul instituțiilor publice cu implementarea
prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese.
 Comunicarea defectuoasă cu instituțiile și autoritățile publice în ceea ce privește solicitările
Agenției Naționale de Integritate, în vederea soluționării procedurilor de evaluare a regimului declarării
averii, a regimului incompatibilităților și a conflictelor de interese efectuate de către inspectorii de
integritate.
 Neaplicarea de către anumite instituții/autorități publice și de către comisiile de disciplină aferente
a măsurilor disciplinare care trebuie luate ca urmare a rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare
întocmite de către Inspecția de Integritate.

 Rezultate așteptate
 Proceduri unitare la nivelul consilierilor de etică și al corpurilor de control din adminstrația publică cu
privire la cooperarea cu A.N.I. și identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilități și avere
nejustificată, elaborate și adoptate.
 Îmbunătățirea cunoștințelor privind integritatea ale personalului cu atribuții de monitorizare și control
de la nivelul autorităților administrației publice centrale.
 Creșterea gradului de eficiență în activitatea Agenției Naționale de Integritate.

Page

52

 Îmbunătățirea timpului de analiză și răspuns în vederea respectării termenelor legale în vigoare.

