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CONŢINUTUL PROCEDURII
F-PS-08.04

1.0. Scopul
Prezenta procedură documentează şi reglementează activitatea internă privind avertizarea în 
interes public, precum şi protecţia personalului din cadrul DUPSPM S1, care semnalează încălcări 
ale legii, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.
Acţiunea de semnalare de către salariaţii DUPSPM SI a neregulilor are un caracter transparent 
pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri 
profesionale.
Procedura îşi propune să crească încrederea şi asigurarea unui mediu de moralitate în cadrul 
DUPSPM SI, scopul final al activităţii instituţiei fiind acela de a realiza un serviciul public de 
calitate.
Procedura contribuie şi la implementarea Obiectivului general 2 - Creşterea integrităţii
instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale 
planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative, 
respectiv a Obiectivului specific 2.2 - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin 
remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia 
avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul) din Strategia Naţională 
Anticorupţie 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016.

2.0. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică conducerii, precum şi personalului, funcţionari publici şi personal contractual, 
din cadrul DUPSPM SI, foştilor angajaţi ai instituţiei, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea 
pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanţii unor instituţii cu care 
entitatea a avut sau are diverse relaţii de colaborare.

3.0. Documente de referinţă
3.1. Legislaţie primară
1. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
2. Lege nr. 215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
3. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
5. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
7. Legea nr. 682/2002, republicată, privind protecţia martorilor;
8. Lege nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi
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3.2. Legislaţie secundară
1. Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de 
publicare a informaţiilor de interes public;
2. Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea 
administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea 
implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020;
3. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 544/2001;
4. Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină;
5. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial şi controlul financiar 
preventive, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare.
3.3. Alte documente
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi 
Protecţia Mediului Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
259/28.08.2019;
2. Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici si al personalului contractual din cadrul 
Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1, aprobat prin decizia nr. 
68/14.02.2020;
3. Strategia anticorupţie a DUPSPM SI, aprobată prin Decizia nr. 56/23.08.2021 a Directorului 
General;
4. Planul de integritate al DUPSPM SI aprobat prin Decizia nr. 57/30.08.2021 a Directorului 
General;
5. Deciziile Directorului General.

4.0. Definiţii şi abrevieri 
4.1. Definiţii
Entitate publică - entitate publică din administraţia publică locală definită de Legea nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele 
subordonate, în coordonare, sub autoritatea acesteia.
Funcţionar public - persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică.
Interes public - Acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile 
publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, 
legislaţia internă şi tratatele internaţionale Ia care România este parte.
Informaţie de interes public — Orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din 
activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul, forma sau modul de 
exprimare a informaţiei respective
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Avertizare în interes public - Sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care 
presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, 
eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.
Avertizor - Persoana care este încadrată în cadrul instituţiei, foşti angajaţi ai instituţiei, persoane 
care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanţii 
unor instituţii cu care entitatea a avut sau are diverse relaţii şi care fac o sesizare potrivit definiţiei 
avertizării în interes public.
Comisie de disciplină - Organul însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege şi 
de regulamentul de organizare şi funcţionare al DUPSPM SI.

4.2. Abrevieri
PS - procedură de sistem
DUPSPMSl - Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1
E - elaborare
A - aprobare
Ap - aplicare
Ah - arhivare

5.0. Descrierea procedurii
5.1. Generalităţi
(1) Salariaţii care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoştinţă sunt protejaţi 
împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, 
în scopul elucidării celor semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.
(2) Prezenta procedură acordă o importanţă deosebită avertizării în interes public, a substanţei 
avertizării în interes public şi asigurarea confidenţialităţii maxime.
5.1.1. Principii
Principii care stau la baza furnizării de informaţii publice utilizănd mijloace electronice sunt:
(1) principiul legalităţii, conform căruia instituţia are obligaţia de a respecta drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat 
beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii. O atenţie deosebită trebuie acordată respectării 
drepturilor si libertăţilor cetăţenilor garantate de Constituţie, de aetele normative subsecvente şi 
de actele internaţionale la care România este parte. Totodată interesul public vizează si asigurarea 
ordinii de drept si demoeraţiei constituţional, garantarea drepturilor, libertăţilor si îndatoririlor 
fundamentale ale cetăţenilor, satisfacera nevoilor comunitare şi realizarea competenţei 
autorităţilor publice.
(2) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul Legii nr. 
571/2004, defineşte posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui 
drept fundamental eare se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes 
public; în înţelesul Legii nr. 571/2004, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa 
autorităţilor publice si instituţiilor publice sunt ocrotite şi promovate de lege. Supremaţia 
interesului public trebuie, deci, înţeleasă că fiind prioritatea acordată interesului public faţă de cel 
privat, nu în detrimentul celui din urmă ci ca o sumă a intereselor private comune şi ca o garanţie 
a respectării tuturor intereselor private care ar putea veni în contradicţie asupra cărora trebuie să 
prevaleze interesul comun.
(3) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale 
legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta reclamată; Avertizorul este 
dator să dovedească numai deţinerea unor probe sau indicii privind încălcarea legii, dovada 
existenţei sau inexistenţei faptei rămânând în sarcina organelor abilitate.
(4) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care 
reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni
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inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. Nesancţionarea abuzivă trebuie corelată 
cu principiul bunei-credinţe. Astfel trebuie avut în vedere şi faptul că nu poate fi sancţionată o 
persoană care face o avertizare în interes public, cu bună-credinţă, dar care ulterior cercetărilor se 
dovedeşte a fi nefondată. în această situaţie nu sunt admise nici sancţionările vingative de către 
persoana împotriva căreia s-a făcut sesizarea nefondată. în cazul avertizării în interes public, nu 
sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes 
public;
(5) principiul bunei administrări, conform căruia DUPSPM S1 este datoare să îşi desfăşoare 
activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de 
eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
Aplicarea lui presupune că directorul general are obligaţia să acorde un tratament imparţial şi 
echitabil tuturor persoanelor care se adresează acestuia.
însăşi Constituţia României, consacră egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a insituţiilor publice, 
fără privilegii şi fără discriminări (art. 16), precum şi dreptul de petiţionare (art. 51) al cetăţeanului, 
insituind în sarcina instituţiei obligaţia de a răspunde la acestea în termenele şi condiţiile stabilite 
prin legi. Acest principiu se coroborează cu art. 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene care prevede dreptul la bună administrare, astfel:
a) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele sale, de un tratament 
imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi 
agenţiilor Uniunii.
b) Acest drept include în principal:

(i) . dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale
care ar putea să îi aducă atingere;

(ii) , dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime
legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial;

(iii) , obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile.
c) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către 
instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale 
comune legislaţiilor statelor membre.
d) Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor 
şi trebuie să primească răspuns în aceeaşi limbă principiul bunei conduite, conform căruia este 
ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate 
publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul 
instituţiei;
(6) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile 
Legii nr. 571/2004, pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa 
mai gravă;
(7) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana care a ftcut o sesizare, 
convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, a deontologiei 
profesionale sau a principiilor enunţate şi că acea faptă a fost săvârşită de persoana pe care 
avertizorul o indică. Avertizarea făcută cu rea credinţă, mai ales dacă se dovedeşte a fi falsă, se 
poate transforma în infracţiune, C.P., art. 268, alin. (1) Sesizarea penală, făcută prin denunţ sau 
plângere, cu privire la existenţa unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârşirea 
unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
5.1.2. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii
(1) Semnalarea unor fapte de încălcare a legii, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, 
contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:
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a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în 
legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu 
sau în legătură cu serviciul (luarea/darea de mită - CP art 254 şi 255; primirea de foloase 
necuvenite - CP ert. 256; traficul de influenţă şi cumpărarea de influenţă - CP art. 257; 
şantaj - art 132 din Legea 78/2000; abuzul în serviciu - art 132 din Legea 78/2000);

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (falsul si uzul de 
fals prin care se obţin pe nedrept fonduri europene precum şi fraudarea acestor fonduri 
chiar în cazul în care ele au fost obţinute în mod legal);

c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor (In 
situaţia în care un avertizor doreşte să semnaleze existenţa unor asemenea practici el 
trebuie doar să invoce procedurile administrative, să evidenţieze derapajele şi să se asigure 
aceste derapaje nu sunt constante ca o proastă practică ci ele au legătură directă cu' 
petentul);

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 

clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public al instituţiei;
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi 

cel al ocrotirii interesului public. (lipsa de transparenţă, întârziere nejustificată, 
discriminare, abuz în serviciu în forma administrativp de depăşire a competenţei, 
nerespectarea procedurilor, eroarea legală/judiciară, neglijenţa în serviciu ca şi proată 
funcţionare ori incompetenţă)

5.2. Documente utilizate
(1) Lista şi provenienţa documentelor

a) Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate;
b) Registrul evidenţei avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu 

aplicarea prezentei proceduri
(2) Conţinutul şi rolul documentelor

a) Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate conform Anexa 
nr.l - F-PS-08.07;

b) Registrul evidenţei avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu 
aplicarea prezentei proceduri conform Anexa nr. 2.

(3) Circuitul documentelor
a) Semnalare încălcări ale legii de către avertizorul de integritate, conform Legii nr. 571 /2004 

- scris sau e-mail;
b) Verificarea cutiei şi e-mailului destinate avertizărilor în interes public şi ridicarea sesizării 

depuse de către persoana responsabilă;
c) Consemnarea avertizării (scris sau e-mail) în Registrul evidenţei avertizărilor în interes 

public de către persoana responsabilă;
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d) Transmiterea avertizării în interes public spre soluţionare, după caz conducătorului 
instituţiei, comisiei de disciplină, şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile 
legale;

e) Rezolvare avertizare în interes public, asigurare protecţie avertizor, după caz şi transmitere 
răspuns către avertizor şi către persoana responsabilă de procedură;

f) Consemnarea în Registru a soluţionării avertizării în interes public.
5.3. Resurse necesare
a) Resurse materiale: elemente de logistică: birouri, scaune, rechizite, calculatoare, scanere, 
software cu licenţă, reţea, imprimante, copiatoare, consumabile, certificat digital calificat pentru 
semnătura electronică
b) Resurse umane: personalul DUPSPM SI.
c) Resurse financiare: sumele înscrise în buget.
5.4. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
5.4.1. Semnalare încălcări ale legii
(1) Persoana care a luat la cunoştinţă de săvârşirea unor încălcări ale legii, conform Legii nr. 
571/2004, semnalează aceste fapte de încălcare a legii conform prezentei proceduri.
(2) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, se face, 
alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) conducătorului instituţiei, sau al instituţiei în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă 
nu se poate identifica exact făptuitorul;
c) comisiei de disciplină;
d) organelor j udiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a 
incompatibilităţilor;
f) organizaţiilor profesionale sau sindicale;
(3) Semnalarea încălcării legii sub formă de sesizare scrisă se depune într-o cutie special creată 
pentru depunerea avertizărilor în interes public, care va fi la dispoziţia salariaţilor, foştilor angajaţi 
ai instituţiei, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de 
prestări servicii, reprezentanţilor unor instituţii cu care entitatea a avut sau are diverse relaţii, în 
incinta instituţiei.
(4) Semnalarea încălcării legii se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele 
elemente:

a) către cine este adresată sesizarea, alternativ sau cumulativ: şefului ierarhic al persoanei 
care a încălcat prevederile legale, conducătorului instituţiei publice, comisiei de disciplină 
din cadrul instituţiei;
denumirea compartimentului/biroului/serviciului/direcţiei în care s-a constatat încălcarea 
legii;
persoana care a încălcat legea: nume, prenume, funcţie (sau suficiente date ori 
semnalmente care să conducă la identificarea presupusului făptaş, dacă avertizorul nu-i 
cunoaşte numele, prenumele şi funcţia);
descrierea încălcării legii (avertizare în interes public) şi data săvârşirii acesteia (dacă este 
cunoscută);
prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa avertizare în interes public; 
descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaşte);
persoana care a sesizat încălcarea legii (avertizor): nume, prenume, funcţie 
compartimentul/biroul/serviciul/direcţia;
Data;
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i) Semnătura (opţional).
(5) Sesizarea se introduce într-un plic care va avea menţiunea ,»Avertizare în interes public” şi 
se va depune în cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public. Cutia este 
încuiată permanent.
(6) Persoana responsabilă de procedură este desemnată prin act administrativ. Aceasta va avea 
prevăzută, prin fişa postului, obligaţia de a verifica periodic (o dată pe săptămână) cutia şi de a 
ridica plicurile cu sesizările depuse.
(7) Acces la cutia destinată avertizărilor în interes public are numai persoana desemnată. După 
ridicarea sesizării depuse, aceasta se va trece în registrul de evidenţă al avertizărilor în interes 
public.
(8) Registrul, precum şi originalul avertizării în interes public, vor sta sub cheie şi pot fi 
consultate numai de către instanţele judecătoreşti competente la solicitarea expresă a acestora.
(9) în aceeaşi zi când se face înregistrarea în registrul de evidenţă, persoana responsabilă de 
procedură va menţiona pe avertizare şi numărul de înregistrare în programul electronic de 
registratură al instituţiei.
(10) Responsabilul de procedură va transmite cu adresă de înaintare, personal, în copie, 
sesizarea, spre soluţionare, după caz, şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, 
conducătorului instituţiei, comisiei de disciplină şi va comunica că termenul de soluţionare a 
acesteia este de 30 de zile.
(11) Şeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorul instituţiei, 
comisia de disciplină, în funcţie de cui îi este adresată alternativ sau cumulativ sesizarea de 
încălcare a legii, analizează, asigură protecţia avertizorului, după caz, conform legii, şi dispune 
măsurile ce se impun în conformitate cu prevederile legale şi transmite răspunsul personal 
avertizorului şi persoanei responsabile de procedură.
(12) Persoana responsabilă de procedură va trece în registrul de evidenţă modul cum a fost 
oluţionată avertizarea în interes public.
(13) Responsabilul de procedură răspunde în scris, la solicitările punctuale ale şefului ierarhic 
al persoanei care a încălcat prevederile legale, ale conducătorului instituţiei, ale comisiei de 
disciplină, ale persoanei desemnate să desfăşoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare 
a avertizării în interes public, în concordanţă cu prevederile legale, cu excepţia identităţii 
avertizorului.
(14) Dacă există mai multe sesizări de încălcare a legii cu acelaşi obiect şi împotriva aceleiaşi 
persoane, acestea se conexează.
(15) Dacă sesizarea priveşte persoana care are atribuţia de verificare a depunerii şi înregistrării 
avertizorilor în interes public, acesta are obligaţia de a o transmite în funcţie de caz, şefului ierarhic 
al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorului instituţiei, comisiei de disciplină, 
netransmiterea constituind abatere disciplinară.
(16) Avertizorul în interes public poate face sesizarea şi cu ajutorul poştei electronice, prin 
intermediul e-mailului la adresa de-mail dedicată, cu respectarea câmpurilor din formularul de 
sesizare. Anexa nr. 1. Avertizarea poate fi transmisă de pe orice adresă de e-mail.
(17) Accesul la e-mailul, îl are doar persoana responsabilă să verifice periodic (o dată pe 
săptămână) primirea avertizărilor în interes public.
(18) E-mail-urile se printează şi urmează procedura aplicabilă sesizănlor formulate pe suport 
de hârtie.
5.4.2. Protecţia avertizorului de integritate
(1) Comisia de disciplină are obligaţia de a păstra confidenţialitatea numelui şi a adresei 
avertizorului de integritate până la data începerii cercetării faptei funcţionarului public, atunci când 
apreciază că funcţionarul ar putea influenţa sau exercita presiuni asupra semnatarului sesizării.
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(2) în toate situaţiile în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 
direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, 
confidenţialitatea numelui si a adresei este aplicabilă pe toată durata cercetării desfăşurate de 
comisia de disciplină, precum şi ulterior.
(3) în cazul avertizărilor în interes public, cu privire la infracţiuni de corupţie, infracţiuni 
asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, 
infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracţiuni împotriva 
intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. 
(2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor (protecţia datelor de identitate a 
martorului protejat).
5.4.3. Rolul comisiilor de disciplină în contextul protecţiei avertizorilor de integritate
(1) în cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului instituţiei ori conducătorului 
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă este sesizată, 
acesta are obligaţia să o transmită de îndată comisiei de disciplină competente (HG nr. 1344/2007 
privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină). Sesizarea se depune de 
către persoana care a primit-o, la secretarul comisiei de disciplină, care are obligaţia să o 
înregistreze şi să o prezinte preşedintelui comisiei de disciplină în termen de maximum două zile 
de la data înregistrării.
(2) Funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării i se comunică, sub 
sancţiunea nulităţii, o copie de pe sesizarea îndreptată împotriva sa, asigurând anonimizarea 
avertizorului de integritate.
(3) Comisia de disciplică are la bază următoarele principii:

prezumţia de nevinovăţie, conform căruia se prezumă că funcţionarul public este 
nevinovat atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul funcţionarului 
public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de un apărător 
sau de a fi reprezentat;
celeritatea procedurii, care presupune obligaţia comisiei de disciplină de a proceda fără 
întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a 
regulilor prevăzute de lege;
contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii 
divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea 
disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat up raport corect între gravitatea 
abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă 
să fie aplicată;
legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât 
sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;
unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât 
o singură sancţiune disciplinară.

(4) Activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de disciplină presupune: 
audierea persoanei care a formulat sesizarea;
audierea funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizâni; 
audierea oricăror alte persoane ale căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului; 
culegerea informaţiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele 
prevăzute de lege;
administrarea probelor, precum si verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate.

(5) Comisia de disciplină întocmeşte rapoarte pe baza
concluziilor majorităţii membrilor săi. Acestea trebuie să conţină următoarele elemente:
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a) numărul şi data de înregistrare a sesizării;
b) numele, prenumele şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui faptă a fost cercetată, 

precum si compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
c) numele, prenumele, funcţia şi domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum şi ale 

persoanelor audiate;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) probele administrate;
f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;
g) motivarea propunerii;
h) numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale membrilor comisiei de disciplină, 

precum şi ale secretarului acesteia;
i) data întocmirii raportului.

(6) Opiniile separate, formulate în scris si motivate, se vor anexa la raportul comisiei de 
disciplină.
(7) Raportul comisiei de disciplină se înaintează persoanei competente să aplice sancţiunea, în 
termen de 3 zile de la data ultimei şedinţe.
(8) Comisia de disciplină poate să propună:

a) sancţiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii 
disciplinare de către funcţionarul public;

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.
(9) La stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile comisia de disciplină trebuie să ţină seama 
de:

a) cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;
b) împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;
c) gradul de vinovăţie;
d) gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;
e) conduita funcţionarului public;
f) ţexistenţa unor antecedente disciplinare, care nu au fost radiate în condiţiile legii.

(10) Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care, potrivit legii, are legitimare procesuală activă, 
şi poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum instituţia respectă legislaţia 
referitoare la funcţia publică.
(11) în litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune 
anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost 
aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.
(12) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere 
disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare, pentru a înlătura 
posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate 
prin Legea 571/2004.
(13) In cazul în care comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public 
poate fi considerată infracţiune, propune conducătorului instituţiei, în cadrul căreia acesta îsi 
desfăşoară activitatea, sesizarea organelor de cercetare penală. Conducătorul autorităţii sau 
instituţiei publice va sesiza de îndată organele de cercetare penală.

6.0. Responsabilităţi în derularea procedurii
6.1. Conducătorul instituţiei
(1) Asigură cadrul administrativ pentru desfăşurarea activităţilor descrise în prezenta 
procedură;
(2) încurajează orice persoană care doreşte să semnaleze încălcări ale legii;
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(3) Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi materialelor de care ia Ia cunoştinţă în cazul unei 
avertizări în interes public;
(4) Transmite sesizarea privind încălcări ale legii, după caz, spre soluţionare, comisiei de 
disciplină, persoanei desemnate să desfăşoare cercetarea disciplinară prealabilă sau organelor de 
cercetare penală;
(5) Decide acţiuni menite să elimine atât încălcările legii apărute cât şi cauzele care au dus la 
apariţia acestora;
(6) Decide prin aprobare asupra măsurilor propuse de către comisia de disciplină sau de către 
persoana desemnată să desfăşoare cercetarea disciplinară prealabilă; sau poate refuza motivat, în 
scris, măsurile propuse;
(7) Transmite avertizorului şi responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. 
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor) de la primirea sesizării, 
măsurile luate şi căile de atac administrative sau judecătoreşti, în cazul unei avertizări în interes 
public.
6.2. Şeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale
(1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
(2) Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi materialelor de care ia la cunoştinţă în cazul unei 
avertizări în interes public;
(3) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
(4) Transmite avertizorului şi responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. 
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor) de Ia primirea sesizării, 
personal, măsurile luate şi căile de atac administrative sau judecătoreşti, în cazul unei avertizări în 
interes public;
6.3. Comisia de disciplină
(1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
(2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
(3) Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi materialelor informative gestionate în derularea 
cercetării;
(4) Transmite avertizorului şi responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. 
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor) de la primirea sesizării, 
personal, măsurile luate şi căile de atac administrative sau judecătoreşti, în cazul unei avertizări în 
interes public;
6.4. Persoana desemnată să desfăşoare cercetarea disciplinară prealabilă
(1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
(2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
(3) Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi materialelor informative gestionate în derularea 
cercetării;
(4) Transmite avertizorului şi responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. 
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor) de la primirea sesizăni, 
personal, măsurile luate şi căile de atac administrative sau judecătoreşti, în cazul unei avertizări în 
interes public;
6.5. Avertizor de intentate
Conducerea instituţiei publice, aleşi locali, personalul din cadrul..., funcţionari publici şi personal 
contractual, foşti angajaţi ai instituţiei, persoane care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract 
de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanţii unor instituţii cu care entitatea a avut sau are 
diverse relaţii, sesizează încălcări ale legii, avertizări în interes public.
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6.6. Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea şi transmiterea spre 
rezolvare a unei avertizări în interes public

(1) Semnează procedura pentru elaborat în conformitate cu prevederile legale.
(2) întocmeşte registrul privind evidenţa avertizărilor în interes public şi îl înaintează 
conducerii instituţiei spre aprobare.
(3) Verifică (o dată pe săptămână) cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes 
public, ridică plicurile cu avertizări şi le înregistrează în registrul privind evidenţa avertizănlor în 
interes public.
(4) Transmite în copie, după caz, personal, sesizarea privind încălcări ale legii (avertizare) spre 
soluţionare (în conformitate cu descrierea procedurii), conducătorului instituţiei, comisiei de 
disciplină, şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale.
(5) Comunică tuturor salariaţilor că s-a primit o avertizare în interes public, că se iau măsuri, 
că s-a aplicat o sancţiune sau că se ocupă un organ specializat, astfel încât salariaţii să înţeleagă 
că avertizările în interes public sunt luate în serios, că avertizorii în interes public sunt protejaţi şi 
că lucrurile pot fi corectate.
(6) Răspunde în scris la solicitările punctuale ale conducerii instituţiei, şefului ierarhic al 
persoanei care a încălcat prevederile legale, Comisiei de disciplină. Persoanei desemnate să 
desfăşoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare a avertizării în interes public.
(7) Primeşte personal răspunsul, după caz, din partea conducerii instituţiei, şefului ierarhic al 
persoanei care a încălcat prevederile legale. Comisiei de disciplină, persoanei desemnate să 
desfăşoare cercetarea disciplinară prealabilă şi consemnează în registrul evidenţei avertizărilor în 
interes public modul de soluţionare a avertizării în interes public.
(8) Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea şi transmiterea spre rezolvare 
a unei avertizări în interes public nu poate cere date suplimentare avertizorului.
(9) Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi materialelor de care ia la cunoştinţă în cazul unei 
avertizări în interes public.
(10) Pune la dispoziţia Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupţie date 
statistice cu privire la protecţia avertizorului de integritate (număr de sesizări, numărul şi tipul 
normelor încălcate, număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative, număr de 
măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat 
încălcarea normelor, număr de situaţii de represalii la locul de muncă, număr de plângeri depuse 
în instanţă, număr de situaţii în care au fost acordate compensaţii avertizorilor de integritate, număr 
de activităţi de pregătire profesională a personalului cu privire la protecţia avertizorului de 
integritate, număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare 
profesională cu privire la protecţia avertizorului de integritate), conform Inventarului măsurilor de 
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare, privind 
inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul instituţiei aprobat 
prin Decizia nr. 57/30.08.2021.
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7.0. FORMULARE
1. F-PS-08.01 Pagina de gardă
2. F-PS-08.02 Pagina de cuprins
3. F-PS-08.03 Formular de evidenţă a modificărilor
4. F-PS-08.04 Conţinutul procedurii, respectiv:

- Scop;
- Domeniul de aplicare;
- Documente de referinţă;
- Definiţii şi abrevieri;
- Descrierea procedurii;
- Responsabilităţi.

5. F-PS-08.05 Formular de analiză procedură
6. F-PS-08.06 Lista de difuzare a procedurii

8.0. Anexe
8.1. Anexa nr.l- Formular avertizare în interes public F-PS-08.07
8.2. Anexa nr. 2 - Registrul evidenţei avertizărilor în interes public
8.3. Diagrama de proces
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FORMULAR ANALIZA PROCEDURA
F-PS-08.05

Nr.
crt. Compartiment

Conducător 
compartiment 
Nume şi prenume

înlocuitor de 
drept sau 
delegat

Aviz favorabil Aviz nefavorabil

Semnătura Data Observaţii Semnătura Data

1. Director General Marinescu
Cătălin Gabriel

2.

3.
4,

5.
6.
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FORMULAR LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
F-PS-08.06

Nr.
ex. Compartiment Nume şi prenume Data primirii Semnătura Data

retragerii
Data intrării în 
vigoare a procedurii

1. Direcţia Programe şi 
Investiţii aSTAbOA oH V0.2..2J OH -Io -2oU

2. Direcţia Management 
Economic OFBa&- ok (0 .M Ok.io. Sj)JLI

3. Direcţia Ecologie şi 
Protecţia Mediului Lixandru Cătălin

1 n ^
0\A,0.2;o2.^ OV \/Q

4. Direcţia Infrastructură -PuJIjud Io^s^a/O 05.|QîbL/ CD1^ -^<3 TjbFl
5. Serviciul Management 

Achiziţii Publice
Pauliuc Diana Beatrice 
Ileana artrkJLoju

6.
Serviciul Juridic, 
Avizare Acte şi
Arhivă

Guşu Nicolae

7. Serviciul Management 
Resurse Umane Simion Valentina luliana o^.\0.2ol(

8. Birou Secretariat 
Registratură

im
Manea timona 04-/O OH- fO-lSiV

9. Serviciul Comunicare fvL&fi W>eL lo.ielf tk-lozoit
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Anexa nr. 1.

Formular avertizare în interes public
Către, {alternativ sau cumulativ):

□ Director General
□ Şef Serviciu/compartiment
□ Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea şi transmiterea spre 

rezolvare a unei avertizări în interes public

Subsemnatul/Subsemnata............................................................................................. (numele şi
prenumele)....................... cu domiciliul/reşedinţa în................. str.............nr...............bl.........
SC......ap....... telefon................ , adresa de e-mail..................................................(opţional), în
temeiul art. 5 din Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice şi 
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării), 
din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului...............

a săvărşit următoarele:

în următoarele împrejurări (se descrie situaţia considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii 
nr.571/2004)......................................................................................................................................

Precizez că m-am adresat în prealabil şefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de
............................. . însă nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din
următoarele motive:..................................................................................................................... (se
alege varianta corespunzătoare).
în dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:

(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă şefului ierarhic superior şi după răspunsul primit, după caz).

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt 
recunoscute în baza Legii nr. 571/2004, precum şi cele ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date.
Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluţionarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.
Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opţional)....................... (se vor
menţiona datele de identificare ale acestuia şi se va anexa împuternicirea).

Data

Semnătura

F-PS-08.07
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Anexa nr. 2.

Registrul evidenţei avertizărilor în interes public

Nr.
crt.

Nume şi 
prenume 
avertizor

Numărul 
avertizării 
în interes 
public dat 
conform 
ordinii de 

înscriere în 
registru

Număr de 
înregistrare

Ain
programul
electronic

de
registratură 
al Primăriei

Descriere 
pe scurt 

avertizare 
în interes 

public

Către cine 
a fost 

înaintată 
avertizarea 
în interes 
public şi 

semnătura 
de primire

Data
înaintării
avertizării

Mod de 
rezolvare

a
avertizării 
în interes 

public
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DIAGRAMA DE PROCES

Anexa nr. 3

Conducător instituţie

Răspuns soluţionare 
către avertizor

Comisia de 
disciplină

Consemnare în Registru 
a soluţionării avertizării

Şefului ierarhic al 
persoanei care a 

încălcat prevederile 
legale

Răspuns soluţionare 
către persoana responsabilă 

avertizările în interes public public

Cutie depunere avertizări în interes public/e-mail 
Responsabil: Persoana responsabilă care ridică 

avertizările în interes public

Transmiterea avertizării în interes public, în copie, 
spre soluţionare

Responsabil: Persoana responsabilă care ridică 
avertizările în interes public public

Consemnare în Registrul de evidenţă privind 
avertizările în interes public 

Responsabil: Persoana responsabilă care ridică 
avertizările în interes public public
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