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 5.2. - Trei sesiuni de formare
privind utilizarea aplicației PREVENT de către autoritățile
administrației publice centrale pentru 45 de persoane (3
sesiuni - 15 participanți)
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Obiectivul programului de formare
Organizarea unui curs de formare privind utilizarea aplicației
PREVENT de către un grup de 45 de persoane (personal de
conducere și de execuție, înalți funcționari publici) în vederea
informării prevenirii și identificării cazurilor de conflicte de
interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție
publică.

Rezultate obținute după absolvirea cursului
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Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului
din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește
completarea formularelor de integritate / preluarea datelor și
informațiilor în formularele de integritate și identificarea
posibilelor cazuri de conflicte de interese în procedura de
atribuire a contractelor de achiziție publică.

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 / 2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Integritate. Activitățile întreprinse de către Agenție se circumscriu
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asigurării integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și prevenirea corupției instituționale, prin

privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de
interese potențiale, acestea vizând o paletă largă a demnitarilor și funcționarilor publici, astfel cum sunt
aceste categorii de persoane prevăzute la articolul 1 din Legea nr. 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 operaționalizat sistemul PREVENT, singura recomandare implementată din M.C.V., cu scopul de 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, A.N.I. 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
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al Agenției.

Strategia ANI este organizată pe patru paliere:
(I)

Evaluarea strategiei anterioare și radiografia resurselor;

(II)

Formularea viziunii, priorităților și a obiectivelor strategice;

(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

1

Agenția Națională de Integritate - 10 ani de activitate.
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sau 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, acesta fiind unul dintre cele mai eficiente instrumente de care dispune
Agenția.
2. Pentru activitatea administrativă:
 Sistemul de management al documentelor (SAP – DMS);
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 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, a 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 caz – o avere
nejustificată de aproximativ 4.5 milioane €, identificată și reținută în sarcina unui fost parlamentar. Legea nr.
144/2007, la momentul publicării, prevedea un număr de 35 de categorii de persoane care aveau obligația
depunerii declarațiilor de avere și de interese. De asemenea, în cazul 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

articolele rămase în vigoare după modificările legislative repetate. Articolele din Legea nr. 144/2007 care își
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completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de

mai găsesc aplicabilitate la acest moment sunt cele de ordin administrativ, cum ar fi număr 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
Personalul Agenției este format din președintele Agenției, vicepreședintele Agenției, inspectori de
integritate, funcționari publici și personal contractual. Președintele Agenției este demnitar cu rang de 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:
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A. Compartimentul audit public intern;

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,
I.T., 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
corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a datelor și
informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a
conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010,
cu modificările ulterioare, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice.
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 legii, 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
Page
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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.
 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
exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenției.
Membrii Consiliului sunt desemnați după cum urmează:
- 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;
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- un reprezentant desemnat de organizațiile societății civile legal constituite, cu activitate în domeniul

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;
- formulează recomandări referitoare la strategia și activitatea Agenției de evaluare a averilor, a conflictelor
de interese și a incompatibilităților;
- 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
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 consider necesar, un raport despre activitatea Agenției.

2. SISTEMUL PREVENT
 Implementarea proiectului
Comisia Europeană preciza, încă din anul 2011, faptul că „Trebuie adoptate măsuri urgente pentru
îmbunătățirea (...) protecției împotriva conflictului de interese în gestionarea fondurilor publice”.
În acest sens, Agenția Națională de Integritate a depus toate diligențele necesare îndeplinirii acestei
recomandări, astfel că, în anul 2013, Guvernul României a adoptat un memorandum ce a permis Agenției să
implementeze un proiect privind Sistemul informatic integrat pentru prevenirea și identificarea conflictelor de
interese, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității
Economice”, cod SMIS: 48836, în baza contractului de finanțare nr. 1144/322/04.12.2013, încheiat cu
Ministerul pentru Societatea Informațională, dezvoltat în perioada 2013 - 2015, la sediul A.N.I., și având o
valoare totala de cca. 7 milioane de euro. Sistemul are ca obiectiv principal detectarea automată a
conexiunilor de tip relații de afaceri, interese sau de rudenie dintre reprezentanții autorităților contractante și
reprezentanții ofertanților. Funcționarea și, implicit, operaționalizarea sistemului PREVENT a fost aprobată
prin Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura
de atribuire a contractelor de achiziţie publice („Legea PREVENT”).
Scopul proiectului a constat, printre altele, în asigurarea interoperabilităţii sistemelor electronice ale
instituţiilor publice, optimizarea cooperării între instituţiile publice, prin dezvoltarea unui mecanism eficient de
verificare ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice, prin
coparticiparea directă a cetăţenilor şi a mediului de afaceri în semnalarea situaţiilor generatoare de conflicte
de interese, precum şi creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor / mediului
de afaceri / administraţiei publice.
Obiectivul general al proiectului a avut în vedere asigurarea unui mecanism eficient de verificare exante a conflictului de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice finanţate din fonduri
comunitare, extins ulterior și la componenta ce viza fondurile naționale, prin implementarea şi
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operaţionalizarea unui sistem informatic integrat în cadrul Agenţiei Naţonale de Integritate, pentru prevenirea

Ca și obiective specifice ale proiectului, așa cum au fost expuse acestea în cuprinsul caietului de
sarcini, se evidențiază următoarele:


Promovarea și asigurarea interacţiunii între A.N.I. și beneficiarii serviciilor cu respectarea principiului
egalității de șanse pentru toți cetăţenii și toate instituţiile;



Eficientizarea și creşterea transparenței în comunicare cu beneficiarii serviciilor publice desfăşurate
de A.N.I., prin implementarea de sisteme electronice de alertare și publicaţii oficiale, anunţuri publice,
baze de date pentru informare, primirea de sesizări din partea cetăţenilor;



Automatizarea procedurilor specifice activităților de prevenire a conflictelor de interese privind
achiziţiile publice derulate. Astfel, se pun la dispoziţia beneficiarilor servicii prin mijloace electronice;



Eficientizarea și rentabilizarea activității pentru A.N.I., cât și pentru beneficiarii serviciilor publice
desfăşurate de A.N.I., prin reducerea costurilor în urma generalizării furnizării de servicii procedurale,
de comunicare și de informare online;



Asigurarea de echipament hardware și aplicaţii software adecvate pentru preluarea, stocarea,
completarea si analiza informaţiilor precum și raportarea acestor analize;



Instruirea utilizatorilor sistemului informatic din cadrul A.N.I.;



Promovarea proiectului și a serviciilor publice online oferite prin publicarea de rapoarte aferente
activității de prevenire a conflictelor de interese în domeniul achizițiilor publice, către
persoane/organizații/instituții interesate.

În ceea ce privește grupul țintă al proiectului, acesta a fost reprezentat de:


Funcţionari publici şi personal contractual ai Agenției Naționale de Integritate care au beneficiat de
formare profesională în vederea utilizării Sistemului informatic integrat (50 utilizatori şi 5
administratori I.T.).
Cetăţenii / Mediul de afaceri din România - prin publicarea periodică pe pagina de internet a Agenției
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şi în buletinul informativ al acesteia, a rapoartelor corespunzătoare cazuisticii Prevent.
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 Ce înseamnă sistemul PREVENT
Proiectul PREVENT a fost implementat în perioada decembrie 2013 – iunie 2015 pentru ca, în
octombrie 2016, să fie adoptat și actul normativ aferent operaționalizării sistemului și anume Legea nr.
184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de
atribuire a contractelor de achiziţie publică.
Sistemul PREVENT a devenit operațional la 8 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, fiind
astfel lansat oficial la sfârșitul lunii iunie 2017, cu scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de
atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare 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.
Sistemul informatic Prevent se aplică tuturor procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor
finanţate din fonduri europene / naționale, în care sunt implicate autorităţi contractante din categoria
instituţiilor / autorităţilor publice, reprezentate în cadrul unei proceduri de factori decizionali şi membri ai
comisiilor de evaluare din categoria de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de
interese, conform art. 1 din Legea nr. 176/ 2010.
Obiectivul principal al Sistemului PREVENT este acela de a preveni apariția situațiilor de conflict de
interese în derularea procedurilor de achiziție publică prin depistarea automată a relațiilor de rudenie și
conexiunilor apropiate dintre participanții la licitații sau proceduri de achiziție publică și conducerea
autorităților contractante. Un alt obiectiv al sistemului este reprezentant de responsabilizarea persoanelor din
conducerea instituțiilor publice și contabilizarea acțiunilor acestora pentru evitarea situațiilor în care sunt
blocate proiecte care implică fonduri europene / naționale și, astfel, creșterea ratei de absorbție a fondurilor
structurale și europene.
Sistemul informatic Prevent va emite notificări privind posibile conflicte de interese în materie
administrativă, pe relaţii de rudenie (soţ/soţie, rude şi afini) până la gradul II sau referitoare la o calitate/
funcţie din cadrul unei societăţi comerciale, între persoanele (C.N.P.-uri) reprezentative din cadrul autorităţii
contractante (factori decizionali şi membri ai comisiei de evaluare, conform O.U.G. nr. 34/2006) şi persoanele
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acţionari, etc.). Acest lucru este posibil prin interconectarea a 3 baze de date relevante, respectiv:
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(C.N.P.-uri) reprezentative din cadrul operatorilor economici ofertanţi (administratori, asociaţi, împuterniciţi,



Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice –
S.I.C.A.P., implementat în aprilie 2018, acesta înlocuind vechiul Sistem electronic al achizițiilor
publice – S.E.A.P.;



Oficiul Național al Registrului Comerțului – O.N.R.C.;



Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – D.E.P.A.B.D.

 Conflictul de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică
O etapă esenţială în proiectarea soluţiei PREVENT este reprezentată de definirea conflictului de interese
în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
În ceea ce privește termenul de achiziție publică, acesta este folosit pentru a descrie obținerea de lucrări,
produse și servicii de către autoritățile publice/”autorități contractante”. Regulile în baza cărora se atribuie
contractele de achiziții publice sunt menite să asigure libertatea de mișcare a bunurilor și serviciilor și să
garanteze că procedurile de atribuire respectă reglementările privind libera concurență.
Achizițiile publice constituie un aspect esențial al investițiilor publice care stimulează dezvoltarea
economică, reprezentând în jur de 14-19% din P.I.B.-ul Uniunii Europene2. Autoritățile publice achiziționează
bunuri, servicii și lucrări pentru cetățenii lor, din bugetul public (în constituirea căruia o parte considerabilă
provine din contribuțiile cetățenilor). Acest lucru trebuie să se realizeze în cel mai eficient și corect mod.
Dintre toate activitățile guvernamentale, achizițiile publice reprezintă unul dintre sectoarele cele mai
vulnerabile la fraudă și corupție.
Astfel, putem afirma că faptul achizițiile publice reprezintă un domeniu major de risc. Cu toate că este
unanim acceptat faptul că reformele achizițiilor publice trebuie să adere la principiile de bună guvernare,
eforturile de reformă din ultimul deceniu la nivel internațional s-au concentrat în mare măsură pe elaborarea
de contracte, criteriile de atribuire a contractului fiind în prezent cea mai reglementată și mai transparentă
fază a procesului de achiziții publice. Uniunea Europeană, aliniindu-se practicilor internaționale, a subliniat

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
Directiva 2014/24/UE introduce cerinţe noi în materie de monitorizare și de raportare (obligațiile reglementate
în art.83-85). Printre aceste noi obligaţii se numără următoarele: (a) Fiecare stat membru are obligația de a
transmite Comisiei, până în luna aprilie 2017, și, ulterior, la fiecare trei ani, un raport de monitorizare care include
3
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în noile directive privind achizițiile publice3 necesitatea ca guvernele statelor membre să ia măsuri

suplimentare pentru prevenirea riscurilor de corupție în întregul proces de achiziții publice, în special în etapa
de identificare a necesităților, care este deosebit de vulnerabilă la interferența politică, precum și în domeniul
gestionării contractelor și a efectuării plății4.
În aceste condiții, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice prevede importanța prevenirii
conflictelor de interese, stipulând la art. 58 obligația autorităților contractante “de a lua toate măsurile
necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării
concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici”.

 Standardele internaționale cu privire la Conflictul de interese5
Principalele standarde internaționale care definesc conflictul de interese sunt:
 Recomandarea Consiliului Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) în ceea
ce privește managementul conflictelor de interese - "Linii directoare pentru gestionarea conflictelor
de interese în serviciul public"6;
 Rezoluția (97)24 a Consiliului Europei privind "douăzeci de principii directoare pentru lupta împotriva
corupției", în special principiile directoare 1, 3, 9, 10, 13, 14 și 17;
 Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind "codurile de
conduită pentru funcționarii publici", în speță articolele 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21 și 26 din
Codul de model de Conduită pentru funcționarii publici;
 Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției [articolele 5, 7, 8, 9, 10, 12, alin. (2), lit. e), și 38].

Astfel, o primă definiție este cea dată de către Consiliul Organizației pentru Cooperare Economică

Page

și informații privind prevenirea, detectarea și raportarea adecvată a cazurilor de fraudă, corupție, conflicte de
interese și alte nereguli grave în achizițiile publice. Pe baza rapoartelor primite de la statele membre, Comisia
publică periodic un raport privind punerea în aplicare și cele mai bune practici privind politicile naționale de
achiziţii publice în cadrul pieţei interne.
4
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_en.pdf
5
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_en.pdf
6
http://www.oecd.org/dataoecd/13/22/2957360.pdf.
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și Dezvoltare: "Un conflict de interese implică un conflict între datoria publică și interesul privat al unui

funcționar public, în care interesul privat al funcționarului public ar putea influența în mod necorespunzător
îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților oficiale ale acestuia".
În ceea ce privește liniile directoare ale OCDE, acestea sunt următoarele:


Interesul public trebuie să primeze;



Nu se poate deroga de la principiul transparenței în luarea deciziilor. Acest lucru înseamnă sprijinirea
controlului obiectiv al procedurilor (de achiziții n.a.) publice prin punerea în aplicare a unui sistem
de declarare a intereselor și conflictelor de interese;



Conducerea instituțiilor publice să se facă prin responsabilitate individuală și exemplu personal.



Stabilirea unei culturi organizaționale care nu tolerează conflictele de interese.
La rândul său, Consiliul Europei definește conflictul de interese ca fiind ”o situație în care funcționarul

public are un interes privat care este de natură să influențeze sau să pară a influența îndeplinirea atribuțiilor
sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate”. Interesul privat include orice avantaj pentru ea însăși/el însuși,
pentru familia sa, rude apropiate, prieteni și persoane sau organizații cu care ea/el are sau a avut relații de
afaceri sau politice. Aceasta include, de asemenea, orice obligație financiară sau îndatorire de orice natură,
față de aceștia. Având în vedere că funcționarul public (și aici avem în vedere personalul autorității
contractante implicat în procesul de achiziții publice, inclusiv personalul contractual și membrii unui furnizor
de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia, consultanții remunerați sau neremunerați,
ce pot influența demararea, implementarea, și/sau rezultatul unei proceduri de achiziții publice) este de obicei
singura persoană care știe dacă se află în această situație de conflict de interese, acesta are următoarele
responsabilități personale:
 Să fie atent/ă cu privire la apariția unui conflict de interese aparent, potențial sau real;
 Să ia măsuri pentru a evita un astfel de conflict;
 Să informeze superiorul său ierarhic despre orice astfel de conflict, de îndată ce ia cunoștință de
acesta;
 Să respecte orice decizie finală de a se retrage din situația ce poate provoca conflictul de interese
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sau de a anula avantajul pe care conflictul de interese l-ar putea genera.

 Principalele prevederi ale Uniunii Europene cu privire la Conflictul de Interese7
Legislația relevantă a Uniunii Europene cu privire la situațiile de conflicte de interese se regăsește
în Regulamentul Financiar (R.F.) și normele sale de aplicare8, în special articolul 57 R.F. și articolul 32 R.F.
care definesc conflictele de interese în contextul cheltuielilor și gestionării bugetului U.E.: "1. Actorii financiari
și alte persoane implicate în managementul și implementarea bugetului, inclusiv actele pregătitoare, auditul
și controlul bugetului, nu trebuie să ia nicio măsură care poate aduce propriile lor interese în conflict cu cele
ale Uniunii. (...) 2. În sensul alineatului 1, există un conflict de interese în cazul în care imparțialitatea și
exercitarea obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau al altei persoane, astfel cum se menționează în
alineatul 1, este compromisă din motive care implică familia, viața sentimentală, politică sau afinitatea
națională, interesul economic, sau orice alt interes comun cu un destinatar (al bugetului – n.a.)".
Articolul 32 din normele de aplicare ale R.F. se referă la actele care ar putea constitui conflicte de
interese. Actele care ar putea constitui conflicte de interese în sensul articolului 57, (2) R.F. pot, printre altele,
să ia una dintre următoarele forme, fără să aducă atingere calificării lor ca activități ilegale, în conformitate
cu articolul 141:
(A) Acordarea către sine sau către altul de avantaje directe sau indirecte nejustificate;
(B) Refuzul de a acorda unui beneficiar drepturile sau avantajele la care acel beneficiar este îndreptățit;
(C) Comiterea de acte nejustificate sau abuzive sau neîndeplinirea unor acte obligatorii.
Alte acte susceptibile de a fi afectate de un conflict de interese sunt cele care pot afecta
imparțialitatea și obiectivitatea îndeplinirii îndatoririlor de serviciu ale unei persoane, cum ar fi, printre altele,
participarea la o comisie de evaluare pentru achiziții publice sau a unei proceduri de grant în cazul în care
persoana poate, în mod direct sau indirect, să beneficieze de rezultatul acestor proceduri.
Articolul 24 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (Directiva) prevede ca statele membre să
se asigure că autoritățile contractante iau măsurile adecvate pentru a identifica, a preveni și a remedia în
mod eficient conflictele de interese apărute în desfășurarea procedurilor de achiziții publice, astfel încât să

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_en.pdf
Regulamentul (UE, Euratom) nr 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE,
EURATOM) nr 1605/2002, JO L 298, 26.10.2012.
8
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se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure tratament egal tuturor operatorilor economici.

Noțiunea de conflict de interese “acoperă cel puțin 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 achiziție 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 sau independența lor în contextul procedurii de achiziție”.
Aceasta definiție a fost preluată și de Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice.

 Principalele prevederi din legislația din România cu privire la conflictul de
interese
În dreptul administrativ, conflictul de interese este tratat, în esență, în următoarele acte normative:
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali;
 Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor;
 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 nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în care se preia definiția din Directivă, aduce mai multe
elemente de noutate față de prevederile legislatiei anterioare privind achizițiile publice.9
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

9

Art.68 din OUG 34/2006
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sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau

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”.
Astfel, din cele menționate mai sus, se observă faptul că:
 Conflictul de interese nu era definit anterior în O.U.G. nr. 34/200610 - Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice introducând definiția conflictului de interese și explicând noțiunea de conflict de
interese;
 De asemenea, se poate observa că în noua lege privind achizițiile publice (art. 59 din Legea nr.
98/2016), constituie conflict de interese atât situațiile în care există un interes (personal, economic,
financiar, direct sau indirect, ce compromite imparțialitatea și independența persoanei din autoritatea
contractantă sau consultantului ce o asistă în respectiva procedură), cât și situațiile în care “ar putea
fi perceput” că există un astfel de interes, ca element care compromite imparţialitatea ori
independenţa în luarea deciziilor în procesul de achiziții publice. Astfel, simpla percepție sau
aparență a unui conflict de interese trebuie abordată și remediată de către autoritățile contractante;
 Un alt lucru de menționat este acela că, în cazul identificării unui potențial conflict de interese,
autoritatea contractantă nu procedează automat la excluderea ofertantului aflat într-o situație
potențială de conflict de interese ci, în conformitate cu prevederile art. 62, alin. (3), în cazul în care
autoritatea contractantă stabileşte că există un conflict de interese, aceasta are obligația legală să
adopte măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese,
dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor atunci când
le este afectată imparţialitatea, acolo unde este posibil, urmând ca, abia dacă acest lucru nu este
posibil, autoritatea contractantă să excludă ofertantul aflat în conflict de interese. Elementul de

Art. 69 din OUG 34/2006 specifică definiția de lucru ca fiind cea dintr-o altă lege, ”persoane care în exercitarea
funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel
cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare”.
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10

noutate adus de noua lege este dat tocmai de excluderea ca măsură ce se ia în ultimă instanță
pentru remedierea unui conflict de interese.
În dreptul penal, conflictul de interese este tratat în:
 Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupţie;
 Noul Cod Penal, în Capitolul al doilea – infracțiuni de serviciu, în care infracțiunea de conflict de
interese, prevăzută și sancționată de prevederile articolului 301 Cod penal, prevedea înainte de
modificarea acesteia (Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a
îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos
patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv
sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau
din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu
închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică),
urmând ca, după modificare, atât titlul acesteia (n.a. infracțiunii), cât și cuprinsul, să îmbrace
următoarea formă (Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane: 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 de până la gradul II inclusiv se pedepsește cu
închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe o
perioadă de 3 ani).
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;

- gradul III:

unchi/mătușă, nepot de frate;

- gradul IV:

veri primari.
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:

- gradul III:

unchiul și soția nepotului de frate;

- gradul IV:

verii, soții și soțiile acestora.

Potrivit art. 406, alin. (3), Cod 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.”

 Definiţii relevante/explicarea unor termeni
 Conflictul de interese
Așa cum se poate observa din cele evidențiate anterior, conflictul de interese are multiple definiții în
dreptul internațional, european și național (în dreptul administrativ și cel penal din România).
Spre exemplu, 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”.
Definiția relevantă însă pentru această activitate este cea cu care vor opera autoritățile contractante
în identificarea conflictului de interese și anume cea preluată din Directivă, prevăzută în art. 59 și
următoarele din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Astfel, prin conflict de interese se înţelege:
“orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie
care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire
sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau
un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa
lor în contextul procedurii de atribuire”.
În continuare, la art. 60, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se specifică faptul
că ”reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia

deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
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unui conflict de interese în sensul art. 59, următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:”

susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul
de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi
propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care
este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori
subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre
care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură
să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător
are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care
se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Acestea fiind menționate, putem afirma faptul că, conflictul de interese de natură administrativă
comportă trei elemente componente, astfel:
 persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de
achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea
achiziției publice sau care pot influenţa rezultatul acesteia aflați în exercitarea atribuțiunilor funcției;
 imparțialitatea în luarea deciziei adoptate în execițiul funcției;

în desfăşurarea achiziției sau care pot influenţa rezultatul acesteia.
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 interesul personal al persoanelor cu funcție de decizie din cadrul autorităţii contractante sau ai unui

 Autorități contractante
În art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se definesc autoritățile contractante ca fiind:
(1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi:
a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au
delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice;
b) organismele de drept public;
c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).
(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1), lit. b) se vor înţelege orice entităţi, altele decât cele
prevăzute la alin. (1), lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod
cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general11, fără caracter comercial sau industrial;
b) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), lit. a) sau de către alte
organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei
entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de
jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi
de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1), lit. a) ori de către un alt organism de drept public12.

 Entități Contractante
Sunt definite la art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale ca fiind orice entități “care
desfăşoară una dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5 – 11 şi care se încadrează într-una dintre
următoarele categorii”:

Spre exemplu: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. (C.N.A.I.R.); Căile Ferate
Române (C.F.R.); unitățile subordonate acestora; etc.
12
Spre exemplu: Societățile comerciale înființate pentru servicii de utilitate publică din subordinea
municipalităților (alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea
apelor pluviale; producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; salubrizarea
localităţilor; iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi altele asemenea; transportul public local).
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a) entităţi contractante în sensul art. 3, alin. (1), lit. e)13;
b) întreprinderile publice în sensul art. 3, alin. (1), lit. b);
c) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) şi b) care funcţionează în baza unor drepturi
exclusive sau speciale, astfel cum sunt definite la art. 3, alin. (1), lit. t), acordate de o entitate competentă;
d) oricare asociere, inclusiv temporară, formată de una sau mai multe entităţi prevăzute la lit. a) – c).

 Operatori economici
Termenul de operator economic este definit ca fiind orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori
de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață, executarea de
lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere
temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități.
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau
candidat, individual sau în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară
constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător.
De menționat că, atât R.F. cât și Directiva, definesc persoanele care pot fi implicate într-un conflict de
interese prin noțiunile de „actori financiari – autoritățile și entitățile contractante (R.F.) pe de o parte, respectiv
operatori economici, (Directiva) pe de altă parte. În situația unui conflict de interese există întotdeauna două
părți - pe de o parte persoanele ce fac parte din autoritățile contractante (sau consultanții acestora), și pe
cealaltă parte operatorii economici - ofertanții/candidații, subcontractanții, și terții susținători”. Acest lucru se
arată și în Ghidul privitor la conflicte de interese elaborat de Comisia Europeană 14: „Aceasta înseamnă, de
asemenea, că și beneficiarii privați, parteneri, contractori și sub-contractori, și terții susținători în proiectele
finanțate din fonduri publice ar putea acționa în favoarea propriilor interese și împotriva intereselor financiare
publice, rezultând astfel un conflict de interese față de interesele financiare naționale sau/și ale U.E.” în
măsura în care aceștia au un interes personal comun cu o persoană din autoritatea contractantă, iar acest
lucru poate duce la luarea unei decizii lipsite de imparțialitate din partea acesteia.
Art. 3, lit. e) din Legea nr.99/2016, numește:
(i) “entităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au
delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice;
(ii) organismele de drept public;
(iii) asocierile care cuprind cel puţin o entitate contractantă dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii)”;
14
https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfcfiles/IdentifyingConflictsInterestsAgriculturalSector.pdf
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Totodată, în Directivă se mai precizează că sintagma „operatori economici” ar trebui interpretată în sens
larg, pentru a include orice persoane și/sau entități care asigură executarea de lucrări, furnizarea de produse
sau de servicii pe piață, indiferent de forma juridică în baza căreia au ales să funcționeze. Prin urmare,
firmele, sucursalele, filialele, parteneriatele, societățile cooperative, societățile cu răspundere limitată,
universitățile, publice sau private, și alte tipuri de entități, în afara persoanelor fizice, ar trebui să fie toate
cuprinse în noțiunea de operator economic.

 Relațiile de rudenie și de afinitate
Așa cum am menținat anterior, conform regulilor ce definesc gradele de rudenie din art. 406 din Noul
Cod Civil, coroborate cu prevederile art. 60, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 98/2016, rudenia ce poate genera
conflicte de interese este între: copii şi părinţi (rude de gradul întâi), nepoţi şi bunici (rude de gradul al doilea)
sau surori și fraţi (rude de gradul al doilea) – când unul dintre aceștia îndeplinește o funcție de decizie în
cadrul autorității contractante, iar celalalt aparține operatorului economic candidat/ofertant, subcontractant,
terț susținător, contractor/subcontractor, în cadrul unui proces de achiziții publice.
Noul Cod Civil definește în continuare și afinitatea ca fiind legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ,
făcând precizarea faptului că „Rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii celuilalt soţ”15, adică
mama şi soţia fiului acesteia (soacra şi nora – gradul întâi; cumnatele şi cumnaţii – gradul al doilea).

 Funcția de decizie și funcția sensibilă
În cuprinsul art. 3, lit. ll) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice se definesc persoanele cu
funcţii de decizie ca fiind „conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii
contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii
contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire”.

15

Art. 407 Noul Cod Civil.
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Astfel, în baza definiției de mai sus, lista funcțiilor de decizie din cadrul autorităților contractante în

 persoanele cu funcții de conducere, cu condiția ca aceștia să fie implicați sau să poată influența
respectivul proces de achiziții publice (spre ex.: director executiv, directori, directori adjuncți, șefi de
departament, manageri), membri ai comitetului executiv/consiliului director etc., precum și orice alt
post care a fost definit și prin conferirea puterii de decizie titularului său, cu condiția ca aceștia să fie
implicați sau să poată influența respectivul proces de achiziții publice (spre exemplu: directorul
departamentului de comunicare al unei autorități contractante poate să nu fie o persoană cu funcție
de decizie în ce privește achiziționarea de servicii de pază ale respectivei autorități publice, chiar
dacă are o poziție de conducere în respectiva instituție);
 persoana responsabilă cu achizițiile publice (unde este cazul);
 persoanele desemnate ca membri în comisia de evaluare, sau experți cooptați pe lângă această
comisie;
 persoana desemnată să monitorizeze/controleze/verifice implementarea contractului și persoana
desemnată să facă plăți;
 membrii unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care
sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia
(consultanții remunerați sau neremunerați, ce pot influența demararea, implementarea și/sau
rezultatul unei proceduri de achiziții publice);
 orice alte persoane din cadrul autorităţii/entității contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor
achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire, și/sau care ar putea influența mersul sau
rezultatul unei proceduri de achiziții publice.
Cu privire la funcția sensibilă în ceea ce privește conflictul de interese în achizițiile publice, ar putea
fi considerată ca fiind acea funcție în care angajatul autorității contractante este expus timp îndelungat
contactului direct cu operatori economici candidați în multiple proceduri de achiziții publice ale autorității
contractante, așa încât să fie posibil să se formeze preferințe, prietenii, rutine de lucru, etc.
Exemple de persoane cu funcție sensibilă în ce privește conflictele de interese în achiziții:
- persoana numită de către conducerea autorității contractante să facă verificările referitoare la conflicte de

- conducătorul autorității contractante.
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interese;

Exemple de persoane cu funcție de decizie în baza circuitului de semnături necesare adoptării
referatului de necesitate în Etapa I a procesului de achiziții publice: Identificarea nevoii autorității
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contractante, etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei:

3. FORMULARUL DE INTEGRITATE
Pentru ca sistemul informatic Prevent să reprezinte un instrument administrativ de prevenţie care să
returneze rezultate coerente, clare şi corecte, este obligatoriu ca autorităţile contractante să completeze la
timp şi cu responsabilitate toate datele din cadrul procedurii de achiziţie publică lansate, necesare sistemului
Informatic Prevent, prin Intermediul secţiunii separate din S.I.C.A.P. care se numește Formular de
integritate.
Fiecare autoritate contractantă / entitate are obligaţia de a desemna, prin act administrativ, una sau
mai multe persoane responsabile cu completarea şi actualizarea Formularelor de integritate aferente
procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă.
Formularul de integritate se va constitui ca secțiune separată în cadrul S.I.C.A.P., similar invitației /
anunțului de participare, sens în care persoana responsabilă din cadrul autorității contractante are acces și
obligația de a prelua / introduce informațiile solicitate. Formularul de integritate va permite preluarea,
completarea și actualizarea permanentă a informațiilor, în funcție de etapa în care se află procedura de
achiziție publică. După aprobarea documentației de atribuire a procedurii de achiziție, odată cu lansarea în
S.I.C.A.P. a invitației / anunțului de participare, se va completa Formularul de integritate cu informațiile care
nu au fost deja preluate din documentația de atribuire.
Formularul de integritate, întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese, face
parte din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi cuprinde 3 secţiuni, așa cum sunt
acestea exemplificate în Legea nr. 184/2016 și prezentate în cele ce urmează:

 Secţiunea I – această secțiune cuprinde datele privind procedura de achiziţie,
factorul decizional, comisia de evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţi, astfel:
I. Date privind procedura de achiziţie:
1. Denumire procedură de achiziţie;
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2. Codul procedurii/Numărul anunţului/invitaţiei de participare;

4. Autoritate contractantă*2): date de identificare: denumire, CIF/CUI, reprezentant legal, persoană de
contact şi date de contact;
5. Tip autoritate contractantă:
- instituţie/autoritate publică;
- persoană juridică de drept privat.
6. Categorie/Subcategorie autoritate contractantă - numai pentru cazul în care autoritatea contractantă este
instituţie/autoritate publică;
7. Data publicării în SICAP *3);
8. Denumire procedură de achiziţie;
9. Tip anunţ:
- anunţ de participare;
- invitaţie de participare;
- anunţ pentru concurs de soluţii sau
- anunţ de concesionări.
10. Tip procedură de achiziţie:
- licitaţia deschisă;
- licitaţia restrânsă;
- negocierea competitivă;
- dialogul competitiv;
- parteneriatul pentru inovare;
- negocierea fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare;
- concursul de soluţii;
- procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
- procedura simplificată.
11. Tip contract:
- furnizare;

12. Valoare estimată;
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- servicii sau;

13. Date referitoare la proiectul din fonduri U.E. în cadrul căruia se face procedura de achiziţie:
- fondul U.E.;
- nume program;
- axa;
- domeniul de intervenţie şi
- cod S.M.I.S.
14. Modalitate desfăşurare procedură:
- online;
- offline.
15. Dată deschidere oferte*4);
16. Dată raport procedură*5);
17. Dată atribuire contract*6).
II. Date privind factorul decizional*7)
1. Nume;
2. Prenume;
3. Sex;
4. Cetăţenie;
5. C.N.P.;
6. Adresă de domiciliu;
7. Localitate;
8. Judeţ;
9. Are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările
ulterioare: da/nu;
10. Categorie/Subcategorie funcţie - numai pentru cazul în care factorul decizional are obligaţia depunerii
declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare;
11. Există relaţii de muncă cu vreun ofertant?*8), da/nu;

14. Denumire asociaţie/fundaţie - numai dacă este membru într-o asociaţie/fundaţie;
15. Semnatar raport de procedură? da/nu;
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12. Lista ofertanţi - numai dacă există relaţii de muncă cu vreun ofertant*9);

16. Semnatar contract de achiziţie? da/nu;
17. Activ/Inactiv.
III. Date privind consultanţii pentru elaborarea documentaţiei de atribuire: de tip operator economic,
persoană fizică sau juridică, dacă este cazul/nu se aplică.
1. Calitatea consultantului: persoană juridică de drept privat sau persoană fizică (consultant cooptat din altă
instituţie);
2. Denumire consultant: denumirea operatorului economic sau denumirea angajatorului;
3. Date de identificare consultant - de tip operator economic:
- C.U.I./C.I.F.;
- adresă sediu;
- localitate;
- judeţ.
4. Date de identificare consultant - de tip persoană fizică (angajat):
- nume;
- prenume;
- sex;
- cetăţenie;
- C.N.P.;
- adresă;
- localitate;
- judeţ.
IV. Date privind Comisia de evaluare*10):
1. Nume;
2. Prenume;
3. Sex;
4. Cetăţenie;

7. Localitate;
8. Judeţ;
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5. C.N.P.;

9. Are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările
ulterioare?
- da;
- nu.
10. Categorie/Subcategorie funcţie - numai pentru cazul în care factorul decizional are obligaţia depunerii
declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare;
11. Calitate în comisia de evaluare:
- preşedinte comisie cu drept de vot;
- preşedinte comisie fără drept de vot;
- membru;
- membru de rezervă.
12. Există relaţii de muncă cu vreun ofertant?*11)
- da;
- nu.
13. Listă ofertanţi - numai dacă există relaţii de muncă cu vreun ofertant*12);
14. Este membru într-o asociaţie sau fundaţie?
- da;
- nu.
15. Denumire asociaţie/fundaţie - numai dacă este membru într-o asociaţie/fundaţie;
16. Participant la deschidere oferte?
- da;
- nu.
17. Semnatar raport de procedură?
- da;
- nu.

- nu.
19. Activ/Inactiv.
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18. Semnatar contract de achiziţie?

V. Expert cooptat*13)
a) Date identificare angajator:
- denumire;
- C.U.I./C.I.F.;
- adresă sediu;
- localitate;
- judeţ.
b) Date identificare expert:
- nume;
- prenume;
- sex;
- cetăţenie;
- C.N.P.
c) Calitate în comisia de evaluare:
- cu drept de vot;
- fără drept de vot.
*1) În esență și în primă instanță, datele și informațiile solicitate vor fi completate de către persoana
responsabilă, urmând ca, pe viitor, acestea să fie extrase în mod automat / generate în mod automat de
S.I.C.A.P.;
*2) Conform datelor din certificatul de autorizare în S.E.A.P./S.I.C.A.P. a autorităţii contractante (C.I.F./C.U.I.,
denumire A.C., adresa, persoana reprezentant legal, e-mail, persoana de contact, etc.);
*3) În primă instanță se completează manual de către persoana responsabilă, urmând ca, pe viitor, aceasta
să se preia automat din S.I.C.A.P.;
*4) Se va completa de către autoritatea contractantă la data întocmirii procesului-verbal de deschidere a
ofertelor, în cazul procedurilor online. Pentru procedurile offline, acest câmp va fi preluat automat din
invitaţia/anunţul de participare;

*7) Pot fi înregistrări multiple. Se completează potrivit procedurilor de atribuire specifice;

Page

*6) Se va completa de către autoritatea contractantă la data semnării contractului de achiziţie publică;
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*5) Se va completa de către autoritatea contractantă la data aprobării/semnării raportului procedurii;

*8) Se va completa de către autoritatea contractantă după deschiderea ofertelor, când se va cunoaşte lista
tuturor operatorilor economici implicaţi în procedura de achiziţie publică;
*9) În cazul în care factorul decizional face menţiunea că are relaţii de muncă cu vreun ofertant, atunci este
necesară menţiunea care este acel operator economic dintre cei participanţi la procedura de achiziţie;
*10) Se completează până cel târziu la data deschiderii ofertelor;
*11) Se va completa de către autoritatea contractantă la data deschiderii ofertelor când se cunosc toţi
operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie;
*12) În cazul în care membrul comisiei de evaluare face menţiunea că are relaţii de muncă cu vreun ofertant,
atunci este necesară menţiunea care este acel operator economic dintre cei participanţi la procedura de
achiziţie;
*13) Se completează, dacă este cazul, după data deschiderii ofertelor şi până cel târziu la data încheierii,
potrivit legii, a raportului procedurii de atribuire.
Notă: În cazul în care, la momentul completării formularului de integritate, comisia de evaluare nu a fost
desemnată sau dacă, după completarea acestuia, au intervenit modificări cu privire la datele transmise,
persoana responsabilă are obligaţia efectuării modificărilor corespunzătoare în termen de maximum 2 zile
de la desemnarea comisiei de evaluare sau de la intervenirea acestor modificări, dar nu mai târziu de
momentul deschiderii ofertelor.

 SECȚIUNEA A II - A - această secțiune cuprinde datele despre ofertanți/candidați
*14), astfel:
În termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică, persoana
responsabilă procedează la completarea Secţiunii a II-a a Formularului de integritate:
Date despre ofertanţi/candidaţi*15)
1. Calitatea operatorului economic:
- ofertant unic;

- subcontractant;
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- lider asociere;

- terţ susţinător.
2. Date identificare operator economic:
- denumire operator economic;
- C.U.I./C.I.F.;
- adresă;
- localitate;
- judeţ.
3. Date ofertant:
- operatorii economici care alcătuiesc un ofertant;
- operatorul economic reprezentant al ofertantului.
4. Ofertant câştigător*16):
- da;
- nu.
5. I s-a atribuit contractul?*17)
- da;
- nu.
6. Activ/Inactiv.
----------*14) Se completează în condiţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 184/2016
*15) Înregistrări multiple per ofertă
*16) Se va completa la data aprobării raportului procedurii, în baza raportului procedurii
*17) Se va completa la data semnării contractului
Notă: Ofertanți – în această secțiune se introduc datele de identificare ale operatorilor economici care
determină ansamblul ofertanților. Un ofertant este un operator economic sau un grup de operatori economici
constituiți sub o anumită formă juridică (asociere, subcontractare, etc.), pentru depunerea unei oferte
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(participare la procedura de achiziție publică).

 SECȚIUNEA A III-A - această secțiune cuprinde măsurile de înlăturare a
potențialului conflict de interese *18), astfel:
Dacă în urma primirii unui avertisment de integritate sunt dispuse măsuri de înlăturare a potenţialului
conflict de interese, persoana responsabilă operează în termen de 3 zile de la dispunerea acestor măsuri
modificările necesare, după caz, în Secţiunile I şi II ale Formularului de integritate şi completează Secţiunea
a III-a a acestui formular:
1. Avertismentul de integritate emis: nr. de identificare (codul avertismentului de integritate);
2. Măsurile dispuse – descriere.
*18) Se completează după deschiderea ofertelor / emiterea și primirea unui Avertisment de integritate
Note:
1. Formularul de integritate va permite efectuarea de actualizări a diferitelor secțiuni, prin preluarea automată
din S.I.C.A.P. a acestor date, acolo unde este cazul, în câmpurile specifice etapei în care se află procedura
de achiziție. Înregistrarea unui factor decizional, membru al comisiei de evaluare, ofertant / operator
economic sau expert cooptat, odată efectuată și salvată, nu se mai poate șterge și se va adăuga o nouă
înregistrare. Activarea / inactivarea ulterioară a acestor înregistrări se va efectua numai în baza unor motive
temeinic justificate.
2. Secțiunile corespunzătoare factorilor decizionali, membrilor comisiei de evaluare, consultanților în
elaborarea documentației de atribuire și ofertanților, permit introducerea de înregistrări multiple (cu alte
cuvinte mai mulți factori decizionali, mai mulți membri ai comisiei de evaluare, etc.)
3. Pentru ca Sistemul Prevenție să returneze rezultate coerente, clare și corecte este necesar ca datele
interogate prin servicii web în cele 3 baze de date să fie furnizate complet, nealterate și în timp real.

4. AVERTISMENTUL DE INTEGRITATE
După colectarea datelor referitoare la o procedură de achiziţie publică, imediat ce a fost lansată în

corespunzătoare ofertanţilor în Formularul de integritate / preluarea acestor date și informații, în mod
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S.I.C.A.P., aceasta se constituie într-un caz şi este distribuită aleatoriu unui inspector de integritate, în cadrul

automat, prin import din S.E.A.P. / S.I.C.A.P., sistemul informatic Prevent interoghează şi bazele de date ale
D.E.P.A.B.D. şi O.N.R.C.
Din acest moment, sistemul informatic Prevent determină fiecărui caz o probabilitate de apariţie a
unui posibil conflict de interese (100% în situaţia identificării unei relaţii între o persoană din cadrul autorităţii
contractante şi un operator economic şi între 0 - 99% atunci când sistemul informatic nu primeşte suficiente
informaţii şi identifică astfel indicii care ar putea conduce la apariţia unui posibil conflict de interese), prin
modulul informatic de analiză predictivă.
În aceste condiții, în cazul depistării unui posibil conflict de interese, Agenția Națională de Integritate
va emite un avertisment de integritate – o notificare cu privire la existența unui conflict de interese în cadrul
unei proceduri de achiziție publică.
Urmare a unui avertisment de integritate, autoritatea contractantă trebuie să ia toate măsurile de
îndepărtare a posibilului conflict de interese determinat în cadrul sistemului informatic Prevent, prin
dispunerea de măsuri specifice precum înlocuirea unui membru al comisiei de evaluare, respectiv excluderea
ofertantului / candidatului / ofertantului asociat/ subcontractanților / terților susținători.
Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea
corespunzătoare a formularului de integritate declanșează, din oficiu, procedura de evaluare a conflictului de
interese, după finalizarea procesului de atribuire și exclusiv cu privire la persoanele față de care sunt
incidente prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

5. REZULTATE
În perioada 20 iunie 2017 – 30 septembrie 2018, sistemul PREVENT a analizat, în vederea prevenirii
conflictului de interese, un număr de 16.256 de proceduri de achiziție publică cu o valoare totală de 72
miliarde lei (aprox. 15,4 miliarde euro). Procedura cu cea mai mare valoare analizată de PREVENT în primul
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valoare a fost de 46,95 lei (aprox. 10 euro).
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an de funcționare a fost de 2,8 miliarde lei (aprox. 615 milioane euro), iar procedura cu cea mai scăzută

Totodată, sistemul a prevenit 68 de cazuri de conflicte de interese în achiziții publice, în valoare
totală de 517,64 milioane lei (aprox. 111 milioane euro). În aceste cazuri, Agenția Națională de Integritate a
emis avertismente de integritate în vederea eliminării cauzelor care au dus la apariția posibilelor conflicte de
interese.
Astfel, în 51 dintre cele 68 cazuri notificate de sistem, conducătorii autorităților contractante au
înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, în timp ce în două cazuri Agenția a declanșat din oficiu
procedura de evaluare a conflictului de interese întrucât aceste cauze nu au fost eliminate – potrivit art. 9 din
Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau
necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6, alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare
a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de
care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.“
De asemenea, în alte 15 cazuri pentru care s-au emis avertismente de integritate, Agenția Națională
de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situațiile în care nu vor fi înlăturate
cauzele conflictelor de interese.
Totodată, în 38 de situații, Agenția Națională de Integritate a notificat Agenția Națională pentru
Achiziții Publice (A.N.A.P.) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziție publică, rezultate în urma
activității de analiză a PREVENT.
Dintre cele 16.256 de proceduri analizate, 8,5% se referă la contracte finanțate din fonduri europene
și, totodată, o treime dintre aceste proceduri conțin un număr total de 79.950 contracte subsecvente (loturi).
În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 2.208 de autorități
contractante, 12.842 de operatori economici și 228.424 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și
ai ofertanților. Până în prezent, persoanele interesate au solicitat peste 680 de clarificări cu privire la cadrul
legal incident. Majoritatea solicitărilor se referă la completarea câmpurilor din cuprinsul Formularului de
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Integritate, obligativitatea completării Formularului de Integritate, lipsa ofertanților, etc.

facebook.com/integritate
twitter.com/integritate
www.integritate.eu
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ani@integritate.eu

