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 5.3 - Sesiuni de informare și acordare
de asistență cu privire la conflictele de interese,
incompatibilități și avere nejustificată la sediul autorităților
administrației publice centrale
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CURS DE FORMARE PRIVIND REGIMUL
JURIDIC AL CONFLICTELOR DE INTERESE,
AL INCOMPATIBILITĂȚILOR ȘI DE AVERE
NEJUSTIFICATĂ

OBIECTIVUL PROGRAMULUI DE FORMARE
Organizarea unui curs de formare pentru 250 de
persoane (personal de conducere și de execuție, înalți
funcționari publici) care vor primi asistență la locul de
muncă (training on the job) cu privire la conflicte de
interese, incompatibilități și avere nejustificată, la
sediul autorităților administrației publice centrale.

REZULTATE OBȚINUTE DUPĂ ABSOLVIREA CURSULUI
Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor
personalului din autoritățile și instituțiile publice în
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ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției.

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

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 al Agenției.

Evaluarea strategiei anterioare și radiografia resurselor;

(II)

Formularea viziunii, priorităților și a obiectivelor strategice;

(III)

Elaborarea planului de acțiune;
Page
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Strategia ANI este organizată pe patru paliere:

(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
de interese).

1

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

dezbaterii un nou text legislativ care să remedieze criticile de neconstituționalitate, ulterior fiind adoptată Legea
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2010, prin care articole cheie ale Legii nr. 144/2007 au fost declarate neconstituționale. Ca urmare a acestui

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 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.

Page

direcții, servicii, birouri și compartimente:

7

Tot în cadrul instituției sunt organizate și funcționează următoarele structuri, la nivel de direcții generale,



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,
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
evaluează declarațiile de avere și declarațiile de interese;
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privind persoanele care ocupă funcții sau demnități publice;



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.

Agenția Națională de Integritate poate desfășura activitatea de evaluare a incidentelor de integritate fie
la sesizarea unei persoane fizice sau juridice de drept public sau de drept privat, fie ca urmare a unei sesizări
din oficiu (prin întocmirea unei note de sesizare de către inspectorii de integritate). Lucrările înregistrate în
sistemul informatic al Agenției se repartizează aleatoriu către un inspector de integritate, acesta putând
declanșa procedura de evaluare cu privire la aspectele sesizate.
După repartizarea aleatorie a lucrării, inspectorul de integritate este limitat la a verifica declarațiile de
avere și interese, datele și informațiile obținute doar din surse publice. După informarea persoanei evaluate, în
vederea asgiurării acesteia a dreptului la apărare, inspectorul de integritate poate solicita date și informații
nepublice de la instituțiile abilitate în cauza supusă verificărilor. Dacă din activitatea de evaluare rezultă
existența unor diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate sau indicii privind încălcarea
regimului juridic al incompatibilităților sau al conflictelor de interese, inspectorul de integritate invită persoana
care face obiectul evaluării pentru depunerea unui punct de vedere, prin prezentarea de date sau informații pe
care le consideră relevante, având și dreptul de a fi reprezentată de un avocat. Persoanele care nu doresc să se
prezinte la sediul Agenției pentru a consulta dosarul, pot prezenta un punct de vedere scris, transmis cu
confirmare de primire.
Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în lipsa

inspectorului de integritate, diferenţe semnificative între averea dobândită și veniturile realizate sau existența
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acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de către persoana care

încălcării regimului juridic al incompatibilităților sau al conflictelor de interese, inspectorul de integritate
întocmeşte un raport de evaluare.
În cazul evaluării averilor, raportul de evaluare se transmite persoanei evaluate și Comisiei de
Cercetare a averilor (comisie existentă pe lângă fiecare Curte de Apel). În cazul conflictelor de interese sau a
incompatiblităților, raportul de evaluare se transmite persoanei evaluate, precum și Comisiei de disciplină
existentă în cadrul fiecărei instituții aferente funcției deținute de persoana vizată.
Dacă în urma evaluării tuturor informațiilor transmise nu sunt constatate încălcări ale legislației privind
unul din cele 3 obiecte de verificare, inspectorul de integritate întocmește un raport de evaluare de clasare, care
se transmite persoanei evaluate.

 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
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Națională a Funcționarilor Publici;

- 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;
- 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.”;
- înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consider necesar, un raport despre activitatea Agenției.

 Incidente de integritate
Agenția Națională de Integritate are competență exclusivă în evaluarea declarațiilor de avere și de
interese depuse de către persoanele care au aceste obligații, potrivit prevederilor legale, evaluarea
respectării regimului juridic al declarării averilor, evaluarea respectării regimului juridic al incompatiblităților și
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evaluarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de natură administrativă.

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.
Funcționarii publici sunt datori să își îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în
conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, abținându-se de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii
persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici.
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 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.
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

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

Page

directorul şi directorul adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte

12

specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora,

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 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.
Funcții publice pot să îndeplinească și persoane fizice care nu sunt încadrate în muncă într-un organ
de stat sau al administrației publice. În această situație este vorba despre persoane private care sunt
învestite, în condițiile legii, să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.
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

2

A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, volumul I, ediția a 4-a.
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realizării competenței organului din structura căruia face parte funcția respectivă”.

2.REGIMUL JURIDIC AL CONFLICTELOR DE INTERESE
 Cadrul legal
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”.
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).
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.
Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o definiție a

sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un
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conflictului de interese pentru funcționarii publici în art. 13, „Conflictul de interese apare atunci când

beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane
sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri”. 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.
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, enumeră
faptele care pot atrage aplicarea legislației penale în caz de nerespectare a atribuțiilor conferite de funcția
deținută:
- art. 10 - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi
următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte
foloase necuvenite:
a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând
operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în
cadrul acţiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei
operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei
acţiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de
administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;
b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinaţiei
subvenţiilor;
c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte
scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.
- art. 11 - (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida
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un operator economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesneşte

economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracţiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
- art. 12 - Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul
obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau
însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile
obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;
b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării,
pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
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;
- grad IV: veri primari.

- 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) 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.”.

 Cazuri de conflicte de interese
 Norme generale și norme speciale
Conform art. 72 din Legea nr. 161/2003, „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.”
Conform art. 79 din același act normativ, „funcționarul public este în conflict de interese dacă se află
în una dintre următoarele situații: (a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea
deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; (b) participă în
cadrul 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.”
Secțiunea a II-a a Capitolului 2 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora este dedicată conflictelor de interese, astfel:
- art. 10 - (1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor
de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui solicitant.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din procedura de selecţie.
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(3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei anularea

(4) În cazul în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale
documentaţiei depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanţă.
- art. 11 - (1) Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare
sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane:
a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi sau
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi;
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de
interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi;
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a
cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari.
(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu excluderea solicitantului din procedura de selecţie.
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice are, de asemenea, o secțiune specială dedicată
conflictelor de interese, respectiv Secțiunea a 4-a din Capitolul II - Reguli generale de participare şi
desfăşurare a procedurilor de atribuire:
- art. 60 - (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce
la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu
exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care
deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
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

despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea,
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subcontractanţi propuşi;

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.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care
exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi
conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
- art. 61 - Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie
publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori
indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei
proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie
publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea
rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

 Frecvența cazurilor de conflicte de interese
Cele mai frecvente cazuri de conflicte de interese identificate de A.N.I., conform statisticii A.N.I.,
sunt3:

3

Agenția Națională de Integritate, ANI – 10 ani de activitate.
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- Funcționar public care a soluționat cereri, a luat decizii sau a participat la luarea deciziilor cu privire

- 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.

 Jurisprudență
Pe baza finalizării procedurilor de evaluare de către inspectorii de integritate, la nivelul Agenției au fost
identificate cele mai frecvente cazuri în care au fost constatate nerespectări ale regimului juridic al
conflictelor de interese.
În multe dintre aceste cauze, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Agenției
Naționale de Integritate, considerând că reglementările privind conflictele de interese se aplică chiar și în
situația unor proceduri sau emiterea de acte administrative de rutină, unde oficialul public nu are întreaga
putere discreționară. Persoanele aflate într-un potențial conflict de interese trebuie să își delege atribuțiile lor
către alte persoane pentru emiterea unor asemenea documente.
În materia achizițiilor publice, un posibil conflict de interese între personalul decizional al autorității
contractante și operatorii economici poate apărea, indiferent de etapa procedurii de achiziție, acest lucru
ducând la excluderea respectivului operator din procedură, sau la eliminarea persoanei din cadrul autorității
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contractante care se poate afla într-un prezumtiv conflict de interese.

3.REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂȚILOR
 Cadrul legal
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 Romîniei, membrii Parlamentului și ai Guvernului, iar pentru magistrați există reglementări în
Legea nr. 303/2004 privind Statutul magistraților.
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 secretari de stat și 10 magistrați și 2
miniștri).

 Cazuri de incompatibilitate
 Norme generale și speciale
În Constituția României sunt prevăzute incompatibilități și interdicții pentru câteva categorii de funcții
și demnități, respectiv:
- „Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului,
magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege
organică.”;
- „Avocatul Poporului și adjuncții săi nu pot îndeplini nicio altă funcție publică sau privată, cu excepția

incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al
Guvernului.”;
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- „Nimeni nu poate fi, în același timp, deputat și senator. Calitatea de deputat sau de senator este
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funcțiilor didactice din învățământul superior.”;

- „În timpul mandatului, Președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini
nicio 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
privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul juridic superior.”
Legea nr. 161/2003 prevede următoarele cazuri de incompatiblitate:
 pentru calitatea de parlamentar
- art. 81 alin. (1) - Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice
de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al Guvernului.
- art. 82 - (1) Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu exercitarea următoarelor
funcţii sau calităţi:
a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de
administraţie sau cenzor la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sistematic şi efectiv activităţi comerciale, inclusiv băncile
sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare şi la instituţiile publice;
b) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile
comerciale prevăzute la lit. a);
c) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. a);

e) calitatea de comerciant persoană fizică;
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societăţilor naţionale;
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d) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi

f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi
convenţiile la care România este parte;
h) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi confederaţiilor sindicale.
(2) În mod excepţional, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, la propunerea Guvernului şi
cu avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea deputatului sau a senatorului ca reprezentant al statului în
adunarea generală a acţionarilor ori ca membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor
sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de
credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public
impune aceasta.
(3) Deputaţii şi senatorii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al
creaţiei literar-artistice.
- art. 82¹ - (1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar, doreşte să exercite
şi profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se judecă de către judecătorii sau tribunale şi nici nu
poate acorda asistenţă juridică la parchetele de pe lângă aceste instanţe.
(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistenţă juridică suspecţilor
ori inculpaţilor şi nici nu îi poate asista sau reprezenta în instanţe în cauzele penale privind:
a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi infracţiunile împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
c) infracţiunile de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209 - 217 din Codul penal;
d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, republicată;
e) infracţiunile contra securităţii naţionale, prevăzute la art. 394 - 410 şi 412 din Codul penal, precum şi cele
prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;
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g) infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute la art. 438 - 445 din Codul penal.

23

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

(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să pledeze în cauzele civile sau
comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau instituţiilor publice, a companiilor naţionale ori a societăţilor
naţionale în care acestea sunt părţi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în
faţa instanţelor internaţionale.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acordă
asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul IV inclusiv.
 pentru calitatea de membru al Guvernului
- art. 84 - (1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:
a) orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii
prevăzute de Constituţie;
b) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
c) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de
administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de
asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
d) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile
comerciale prevăzute la lit. c);
e) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. c);
f) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi
societăţilor naţionale;
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi
convenţiile la care România este parte.
(2) Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile
cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) - i).
(3) În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ca
reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al regiilor
autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv
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care un interes public impune aceasta.
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băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în cazul în

(4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate
acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
 pentru funcția de prefect și subprefect
- art. 85 - (1) Funcţia de prefect şi subprefect este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:
a) calitatea de deputat sau senator;
b) funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti;
c) funcţia de consilier local sau consilier judeţean;
d) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial;
e) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de
administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de
asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice;
f) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile
comerciale prevăzute la lit. e);
g) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. e);
h) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi
societăţilor naţionale;
i) calitatea de comerciant persoană fizică;
j) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
k) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi
convenţiile la care România este parte.
(2) Prefecţii şi subprefecţii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al
creaţiei literar-artistice.
 pentru funcționarii publici
- art. 94 - (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau
calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau
neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;
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publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
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b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
(2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public
care:
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în
legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de
stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al
autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul
actelor normative în vigoare;
c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în
condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.
(2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este
desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare
nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile
sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control
asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar
pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu
funcţia publică pe care o ocupă.
(3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control
cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu
pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani
după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
(4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în
legătură cu funcţia publică pe care o exercită.
- art. 95 - (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi
sau rude de gradul I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.
(3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de

exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii
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- art. 96 - (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot
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zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.

publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii
de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca
funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.
(2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care
alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt
numiţi.
- art. 97 - (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de
demnitate publică.
(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:
a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;
b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a
fost ales sau numit.
- art. 98 - (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să
exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic.
(3) Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu pot fi membri ai
unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.
 alte categorii de persoane
- art. 99 - (1) Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar:
a) membrii Curţii de Conturi;
b) preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
c) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
d) membrii Consiliului Concurenţei;
e) membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
f) guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie şi angajaţii cu
funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României;
g) directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;

j) membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
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i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
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h) directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;

k) membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune;
l) membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
m) directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES
li se aplică dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv,
secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării
ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
- art. 100 - (1) Consilierilor prezidenţiali şi consilierilor de stat din Administraţia Prezidenţială li se aplică
dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari
de stat.
(2) Consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din Administraţia Prezidenţială pot exercita funcţii sau activităţi
în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
 pentru magistrați
- art. 101 - Funcţia de judecător şi procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
- art. 102 - Magistraţilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
b) să aibă calitatea de asociat, membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile,
societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii
naţionale, societăţi naţionale ori regii autonome;
c) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
- art. 103 - (1) Magistraţii nu se subordonează scopurilor şi doctrinelor politice.
(2) Magistraţii nu pot să facă parte din partide politice ori să desfăşoare activităţi cu caracter politic.
(3) Magistraţii au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea
convingerilor lor politice.
- art. 104 - Magistraţilor le este interzisă orice manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care o ocupă ori de

procuror:
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- art. 105 - (1) Magistraţilor le este interzis să participe la judecarea unei cauze, în calitate de judecător sau
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natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul acesteia.

a) dacă sunt soţi sau rude până la gradul IV inclusiv între ei;
b) dacă ei, soţii sau rudele lor până la gradul IV inclusiv au vreun interes în cauză.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi magistratului care participă, în calitate de judecător sau procuror, la
judecarea unei cauze în căile de atac, atunci când soţul sau ruda până la gradul IV inclusiv a magistratului a
participat, ca judecător sau procuror, la judecarea în fond a acelei cauze.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Codului de
procedură penală referitoare la incompatibilităţi, abţinere şi recuzare.
- art. 106 - (1) Judecătorul care devine avocat nu poate pune concluzii la instanţa unde a funcţionat, timp de 2
ani de la încetarea calităţii de judecător.
(2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenţă juridică la organele de urmărire penală din
localitatea unde a funcţionat, timp de 2 ani de la încetarea calităţii de procuror.
Alte acte normative, enumerate cu titlu exemplificativ, care prevăd incompatibilități și interdicții:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
- Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;
- Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
- Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale;
- Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;
- Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României.

 Frecvența cazurilor de incompatibilitate
Cele mai frecvente cazuri de incompatibilitate identificate de A.N.I., conform statisticilor, sunt 4:
- 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;
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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.

 Jurisprudență
În cazul celor mai frecvente incidente de integritate privind regimul juridic al incompatibilităților, Înalta
Curte de Casație și Justiție a stabilit că:
- suspendarea raporturilor de muncă în cazul funcționarilor publici nu se identifică cu încetarea raporturilor de
muncă. În acest sens, Curtea supremă a decis că, simpla suspendare a activității oficialului public, nu
înlătură aplicabilitatea reglementărilor referitoare la cazurile de incompatibilitate enumerate de Legea nr.
161/2003, precum și de alte acte normative cu caracter special.
- activitatea de formator nu poate fi încadrată în categoria activităților din domeniul didactic, al cercetării
științifice, al creației literar-artistice, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 1/2011 - Legea Educației
Naționale. Astfel că, funcționarul public care desfășoară activitate de formare pe o tematică asemănătoare
cu atribuțiile de serviciu, se poate afla în situație de incompatibilitate.
- lit c) a art. 94 se referă strict la societățile comerciale și unitățile cu scop lucrativ care au capital de stat sau
al unei unități administrativ teritoriale, fiind excluse cele cu capital privat.
- funcționarii publici nu sunt incompatibili dacă sunt numiți în cadrul unor proiecte cu finanțare
nerambursabilă în instituția la care sunt încadrați pe funcția de bază sau la care sunt detașați prin act
administrativ, dar pot fi incompatibili în cazul numirii în funcții pe proiecte europene la alte instituții publice
sau la alți angajatori, dacă activitatea prestată este asemănătoare cu atribuțiile exercitate în virtutea funcției
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principale.

4.REGIMUL JURIDIC AL DECLARĂRII AVERII
 Cadrul legal
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 de 3 ani, pe aceeași
perioadă fiind desemnați și 3 supleanți, care îi înlocuiesc pe titulari, în cazul în care aceștia nu vor putea, din
motive legale, să ia parte la lucrările comisiei.
Dacă aceste Comisii de Cercetare a Averilor constată că dobândirea unor bunuri nu este justificată,
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dispunerii definitive și irevocabile de către instanță a confiscării averii nejustificate, Agenția Națională de
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sesizează Curtea de Apel, iar sențința acesteia poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție. În cazul

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 și irevocabil, 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 A.N.I.
privind existența unor averi nejustificate au vizat persoane cu funcții importante ( 2 miniștri, 1 prefect, 7
magistrați, 5 senatori, 3 deputați, 1 vicepreședinte de consiliul județean și 27 persoane cu funcții de
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conducere/control din cadrul instituțiilor publice).

5.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;
 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 BabeșBolyai din Cluj-Napoca, primul program postuniversitar în domeniul anticorupţie şi integritate din România. În
continuarea acestei inițiative, A.N.I. a semnat protocoale de colaborare cu Institutul Național al Magistraturii
și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, având ca obiect dezvoltarea de programe de pregătire în
domeniul integrității publice.

 Aspecte negative
 Comunicarea defectuoasă cu instituțiile și autoritățile publice în ceea ce privește solicitările Agenției
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regimului incompatibilităților și a conflictelor de interese efectuate de către inspectorii de integritate;
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Naționale de Integritate, în vederea soluționării procedurilor de evaluare a regimului declarării averii, a

 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;
 Nivelul scăzut de cunoștințe privind identificarea cazurilor de conflicte de interese sau
incompatibilități de către persoanele din cadrul instituțiilor vizate.

 Rezultate așteptate
 Clarificarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități, privind diverse categorii de
persoane, în special a persoanelor implicate în proiectele cu finanțare europeană și proiecte de cercetare;

 Gestionarea situațiilor în cazul identificării posibilelor cazuri de conflicte de interese;
 Gestionarea situațiilor de incompatibilitate identificate;
 Aplicarea prevederilor legale în cazul luării măsurilor disciplinare după rămânerea definitivă a
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rapoartelor de evaluare întocmite de către inspectorii de integritate.

