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CONŢINUTUL PROCEDURII
F-PS-04.04

1.0. Scopul
Prezenta procedură este elaborată pentru a fi utilizată în prevenirea, identificarea, evaluarea şi 
sancţionarea conflictelor de interese a personalului din cadrul DUPSPMS1.
Procedura stabileşte modul unitar în care conflictele de interese trebuie să fie identificate şi 
rezolvate sau tratate corect, în mod transparent şi la timp, fără a afecta nejustificat eficienţa şi 
competenţa instituţiei.
în concordanţă cu Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual 
din cadrul DUPSPMSl, instituţia se angajează ca, prin consilierul de integritate, să asigure 
desfăşurarea activităţii în condiţii de integritate.
Scopul procedurii îl constituie protejarea instituţiei în faţa oricăror aspecte de neconformitate care 
ar aduce prejudicii reputaţionale, financiare sau ar atrage sancţiuni legale.
Prezenta procedură contribuie la implementarea Strategiei anticorupţie şi a obiectivelelor generale 
şi specifice din Planul de integritate al DUPSPM SI, care fac referire la conflictele de interese, 
aprobată prin Decizia nr. 56/23.08.2021, respectiv Decizia nr. 57/30.08.2021.

2.0. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică persoanelor cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarilor 
publici, care în exercitarea anumitor atribuţii, se pot afla în potenţiale situaţii de conflict de 
interese.

3.0. Documente de referinţă
3.1. Reglementari internaţionale
1. Convenţia civilă asupra corupţiei, adoptata la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, ratificata de 
România prin Legea nr. 147/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 
18 aprilie 2002;
2. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 
2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr.903 din 5 octombrie 2004.
3.2. Legislaţie primară
1. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei (art. 70, 71, 76, 79 şi art. 111), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
3. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
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7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 153/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 
pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;
9. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi comipletările ulterioare (art.301 
- Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane);
10. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (art. 405 - 
407 Grade de rudenie şi afinitate)
3.3. 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. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor 
de avere şi Registrului declaraţiilor de interese;
4. Ghidul Agenţiei Naţionale de Integritate - 2018 - privind incompatibilităţile şi conflictele 
de interese;
5. Codul Civil (art. 405 - 407 Grade de rudenie şi afinitate);
6. Codul Penal (art.301 - Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane)
7. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice;
3.4. Alte documente
1. Decizia nr. 189/26.10.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern al Direcţiei de Utilităţi 
Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1;
2. 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;
3. 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;
4. Strategia anticorupţie a DUPSPM SI, aprobată prin Decizia nr. 56/23.08.2021 a Directorului 
General
5. Planul de integritate al DUPSPM SI aprobat prin Decizia nr. 57/30.08.2021 a Directorului 
General.
6. 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.
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Cod de etică ~ descrie ansamblul de valori, principii si norme etice necesare pentru respectarea 
demnităţii, integrităţii, precum şi pentru asigurarea unor raporturi echitabile atât între personalul 
instituţiei publice, cât şi în raporturile dintre personalul instituţiei publice şi cetăţeni.
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 la care România este parte.
Interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau. 
indirect, pentru site sau pentrui alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei, influenţei, 
facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice.
Conflict de interese - implică un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui 
funcţionar public, în care funcţionarul public are interese, în calitatea sa de persoană privată, care ar 
putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale.
Funcţia publică - 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.
Grade de rudenie - exprimă apropierea, mai mare sau mai mică, a legăturii de sânge dintre rude. 
Acestea rezultă din numărul de naşteri sau de generaţii care despart rudele în linie dreaptă şi, 
respectiv, din însumarea numărului de naşteri (sau de generaţii) care despart pe fiecare dintre rudele 
colaterale de ascendentul lor comun cel mai apropiat. în linie dreaptă: părintele şi copilul sunt rude 
de gradul 1, bunicul şi nepotul de gradul II ş.a.m.d. în linie colaterală: fraţii şi surorile sunt rude de 
gradul II, unchiul (mătuşa) şi nepotul (nepoata) sunt rude de gradul III, verii primari - de gradul 
IV ş.a.m.d.
Grade de afinitate - exprimă apropierea, mai mare sau mai mică, a legăturii de sânge dintre rude. 
Acestea rezultă din numărul de naşteri sau de generaţii care despart rudele în linie dreaptă şi, 
respectiv, din însumarea numărului de naşteri (sau de generaţii) care despart pe fiecare dintre rudele 
colaterale de ascendentul lor comun cel mai apropiat. Relaţia de afinitate apare între un soţ/soţie şi 
rudele celuilalt soţ/soţie: mama şi soţia fiului acesteia/soacra şi nora de gradul I; cumnatele şi 
cumnaţii de gradul II; unchiul şi soţia nepotului de frate de gradul 111; verii, soţii şi soţiile acestora 
de gradul IV.
Raporturi patrimoniale - raporturi juridice cu conţinut economic.
Informaţie cu privire la date personale - Orice informaţie privind o persoană identificată sau 
identificabilă.

4.2. Abrevieri
DUPSPM SI Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 
SMRU Serviciul Management Resurse Umane
SMAP Serviciul Management Achiziţii Publice
ANFP Agenţia Naţională a Funcţionarilor Public
ANI Agenţia Naţională de Integritate

5.0. Descrierea procedurii
5.1. Generalităţi
5.1.1. Toţi funcţionarii publici, de conducere şi de execuţie, şi persoanele cu funcţii de conducere, 
contractuale, trebuie să îşi organizeze interesele personale într-o asemenea manieră încât să 
beneficieze de încrederea publicului în propria lor corectitudine şi în corectitudinea instituţiei şi 
să fie un exemplu pentru ceilalţi angajaţi.
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5.1.2. în gestionarea conflictelor de interese ANI îndeplineşte activitatea de evaluare din oficiu 
sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice şi întocmeşte rapoarte de evaluare în cazul în 
care, în urma evaluării, identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării 
averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei 
disciplinare, contravenţionale sau penale. Activitatea de evaluare a conflictelor de interese se 
efectuează atât pe durata exercitării funcţiilor, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora, 
dar exclusiv pentru perioada exercitării funcţiilor.
5.1.3. Conflictul de interese reprezintă situaţia în care persoana ce exercită o funcţie publică are 
un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a 
atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
0) Conflictul de interese priveşte situaţia în care o persoană este implicată în mai multe 
interese (financiare sau de altă natură) ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte şi 
imparţiale (de către acea persoană sau organizaţie).
(2) Prezenţa unui conflict de interese nu duce automat la fapte de corupţie sau Ia luarea unor 
decizii incorecte. Prin urmare, un conflict de interese poate fi descoperit şi reglementat înaintea 
apariţiei unui act de corupţie.
(3) Un conflict de interese există în cazul în care, în diferite circumstanţe, există riscul - 
potrivit experienţei anterioare şi a dovezilor obiective — ca o decizie să fie influenţată de alte 
interese secundare.
(4) Interesele pot fi:
a) nefinanciare — spre exemplu: avansarea în carieră, îmbunătăţirea propriei imagini, a 
reputaţiei, dobândirea ori menţinerea unei poziţii onorifice etc.;
b) financiare/economice care, la rândul lor, pot fi clasificate în interese personale directe (spre 
exemplu, în domeniul achiziţiilor publice, în cazul în care persoana cu funcţie de decizie este în 
acelaşi timp şi acţionar al unui candidat/ofertant), interese personale indirecte - atunci când folosul 
necuvenit nu este în beneficiul direct al persoanei cu funcţie de decizie, ci în beneficiul unor terţi 
(persoane de la care a beneficiat de servicii sau foloase de orice natură, persoane cu care se află/s- 
a aflat în raporturi de muncă sau rude până la gradul al ll-lea inclusiv;
c) de altă natură - care pot fi în legătură cu viaţa de familie, viaţa sentimentală, politică, 
profesională. Spre exemplu, o persoană cu funcţie de decizie din cadrul instituţiei şi conducătorul 
unui operator economic participant la procedura de achiziţii publice au responsabilităţi în cadrul 
aceluiaşi partid politic, iar persoana cu funcţie de decizie nu îşi exercită cu imparţialitate atribuţiile 
ce îi revin în cadrul achiziţiei respective, punând interesul privat al colegului de partid (câştigarea 
licitaţiei) înaintea interesului public pe care are obligaţia să-l urmărească.
(5) Trebuie făcută distincţia între gradul şi importanţa acestor interese.
(6) Situaţia/interesul de natură a crea conflicte de interese trebuie să fie majoră/major şi 
relevantă/relevant şi, prin aceasta/acesta să se obţină un folos necuvenit, prin nesocotirea 
interesului public, cu încălcarea imparţialităţii persoanei cu funcţie de decizie.
a) Conflictul de interese potenţial apare atunci când persoana cu funcţie de 
decizie/funcţionarul public are interese personale care sunt de o asemenea natură încât s-ar 
produce un conflict de interese dacă funcţionarul ar avea atribuţii oficiale în acea privinţă, în viitor.
b) Conflictul de interese aparent (sau perceput) apare atunci când, se pare că interesele unui 
funcţionar public ar putea influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea sarcinilor, dar în realitate 
nu este aşa.
c) Conflictul de interese actual apare în momentul în care funcţionarul public este pus în 
situaţia de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un 
partener de afaceri. în această situaţie, conflictul de interese este real şi presupune o anumită 
reacţie a celui care este pus în situaţia de a lua o decizie care să-l avantajeze indirect. Dacă se ia 
decizia corespunzătoare, conflictul de interese (real) îşi va găsi astfel remediul corect. în situaţia
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contrară, în care conflictul de interese devine consumat, se iau măsuri pentru remedierea situaţiei 
(ex: rezilierea contractului, sesizarea situaţiei de conflict de interese organelor abilitate, orice alte 
măsuri în conformitate cu legea).
(7) Termenul de „act” este folosit în incriminarea infracţiunii de conflict de interese în sensul 
de operaţiune care trebuie efectuată de funcţionarul public, conform atribuţiilor acestuia de 
serviciu, şi poate consta în întocmirea unui înscris, în elaborarea unor acte juridice, efectuarea unei 
constatări cu efecte Juridice şi alte operaţiuni date în competenţa unui funcţionar.
(8) Conform Codului penal, infracţiunea ce pedepseşte un conflict de interese a fost 
redenumită, tot în articolul 301, Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, ca fiind 
„Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin 
care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până 
la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului 
de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.”
5.1.4. Caracteristici ale conflictului de interese în funcţie de calitatea persoanei
a) Funcţionarul public (art.79 din Legea nr. 161/2003) este în conflict de interese dacă se află 
în una din următoarele situaţii: este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea 
deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; 
participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au 
calitatea de soţ sau rudă de gradul I; interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de 
gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
b) Personalul contractual; Cu toate că Legea nr. 161/2003 reglementează situaţiile de conflict 
de interese pentru funcţionarii publici fără a menţiona expres şi personalul contractual angajat în 
autorităţi publice, conflictul de interese, conform art. 70 din aceeşi lege care stabileşte cadrul 
general, este acea situaţie sau împrejurare în care intersul personal, direct ori indirect, al 
angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta' 
independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor, ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a 
îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.
5.1.5. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor 
publice
(1) Imparţialitatea şi independenţa - principii conform cărora funcţionarii publici sunt 
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de 
altă natură, în exercitarea funcţiei publice.
(2) Integritatea morală - principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să 
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în 
exercitarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie.
a) Funcţionarii publici trebuie să acţioneze în orice moment astfel încât integritatea lor să 
servească drept exemplu pentru alţi funcţionari publici şi pentru cetăţeni
b) Funcţionarii publici trebuie să acţioneze cu responsabilitate pentru identificarea şi 
prevenirea conflictelor de interese, în beneficiul interesului public.
c) Funcţionarii publici trebuie să îşi demonstreze angajamentul de a asigura corectitudinea şi 
profesionalismul prin aplicarea unei politici şi practici eficiente cu privire la conflictul de interese.
(3) Deschidere şi transparenţă - principii conform cărora activităţile desfăşurate de 
funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor, 
a) Funcţionarii publici trebuie să acţioneze de o manieră care să permită cel mai atent control 
din partea publicului. Această obligaţie nu este îndeplinită în totalitate prin simpla respectare a 
dispoziţiilor legale; implică şi respectarea unor valori mai largi ale administraţiei publice, cum ar 
fi lipsa intereselor private, imparţialitatea şi corectitudinea.
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b) Funcţionarii publici trebuie să îşi declafe interesele personale care ar putea compromite 
îndeplinirea dezinteresată a îndatoririlor de serviciu, pentru a preveni încălcarea regimului juridic 
al conflictelor de interese.
(4) Supremaţia interesului public - principiu conform căruia funcţionarii publici au 
îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea funcţiei 
publice.
a) Funcţionarul public trebuie să ia decizii şi să acţioneze în baza legislaţiei în vigoare şi 
caracteristicilor fiecărui caz, fără să pună mai presus interesul personal. Corectitudinea procesului 
de luare a deciziilor oficiale nu trebuie să fie prejudiciată de preferinţele religioase, profesionale, 
politice, etnice, familiale sau alte preferinţe sau angajamente ale factorului de decizie, care 
contravin legislaţiei în vigoare.
b) Funcţionarul public trebuie să evite să se implice, ca persoană privată, în acţiuni din care 
ar putea avea un beneficiu prin folosirea informaţiilor obţinute în timpul îndeplinirii sarcinilor de 
serviciu sau exercitării mandatului, dacă aceste informaţii nu sunt disponibile publicului larg. 
Totodată, funcţionarul nu trebuie să se folosească de poziţia lui şi de resursele publice în beneficiul 
personal.
c) Funcţionarul public nu trebuie să pretindă sau să accepte niciun fel de beneficiu în scopul 
influenţării îndeplinirii sau neîndeplinirii sarcinilor sau responsabilităţilor de serviciu.
d) Funcţionarul public nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii 
sau orice alt avantaj care îi poate influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei publice deţinute, 
ori care poate constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii, indiferent dacă este vorba de un 
avantaj care îi este destinat personal, sau de avantaje pentru familia, părinţii, prietenii săi ori pentru 
persoanele cu care funcţionarul a avut/are relaţii de afaceri sau de natură politică.
La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii 
prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, 
cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia 
de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.
5.2. Documente utilizate
(1) Lista şi provenienţa documentelor
a) Lista cu declaraţiile de interese este întocmită anual de persoana desemnată să asigure 
implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese;
b) Declaraţie de abţinere pentru evitarea conflictului de interese este întocmită de 
consilierul de integritate;
c) Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din legea 98/2016 
este întocmită de SMAP;
d) Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate este întocmită de SMAP;
e) Formular sesizare conflict de interese este întocmit de consilierul de integritate;
f) Registru conflicte de interese este întocmit şi completat de consilierul de integritate.
(2) Conţinutul şi rolul documentelor
a) Lista cu declaraţiile de interese conform formularului din anexa nr. 1 - persoana desemnată 
să asigure implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese, realizează 
anual o listă cu salariaţii (funcţionari publici şi personal contractual de conducere) care au depus 
declaraţiile de interese;
b) Declaraţie de abţinere pentru evitarea conflictului de interese conform modelului din anexa 
nr. 2 - document completat de salariat în cazul unui potenţial conflict de interese;
c) Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din legea 98/2016 
conform modelului din anexa nr. 3 - document semnat de operatorii economici participanţi la 
procedurile de achiziţii publice;
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d) Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate conform modelului din anexa nr. 4 - 
document semnat de membrii comisiilor de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor din cadrul procedurilor de achiziţie publică;
e) Formular sesizare conflict de interese conform modelului din anexa nr. 5 - orice persoană 
poate sesiza în scris, email sau în audienţă la directorul general o situaţie de conflict de interese, 
chiar şi persoana în cauză;
f) Registrului conflictele de interese conform modelului din anexa nr. 6 - întocmit şi 
completat de către consilierul de integritate.
(3) Circuitul documentelor
Orice persoană poate sesiza în scris, email sau în audienţă la directorul general o situaţie de conflict 
de interese prin completarea formularului de sesizare conflict de interese.
Sesizarea este înregistrată şi transmisă conducătorului instituţiei care dispune măsurile ce se 
impun.
5.3. Resurse necesare
(1) Resurse materiale: elemente de logistică: birouri, scaune, rechizite, calculatoare, scanere, 
software cu licenţă, reţea, imprimante, copiatoare, consumabile
(2) Resurse umane: personalul DUPSPMS1 cu atribuţii stabilite prin fişa postului.
(3) Resurse financiare: sumele înscrise în buget.
5.4. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
5.4.1. Situaţii privind conflictul de interese pentru funcţionarii publici, personalul 
contractual de conducere şi personalul de control:
(1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictelor de 
interese.
(2) Ei trebuie să exercite un rol activ , având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera un 
conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.
(3) în situaţia intervenirii unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona 
conform prevederilor legale pentru încetarea conflictului de interese în termenul legal.
(4) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele 
situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 
persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participa în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care 
au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
Conflictul de interese apare la simpla participare în cadrul aceleiaşi comisii, nefiind condiţionată 
de obţinerea, directă sau indirectă, a unui folos patrimonial pentru sine sau pentru soţ/soţie sau 
rudele de gradul I.
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile 
pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
(5) în cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de 
la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de 
îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se 
impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data 
luării la cunoştinţă.
(6) în cazurile prevăzute la alin. (4), conducătorul instituţiei, la propunerea şefului ierarhic 
căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauza, va desemna un alt funcţionar public, 
care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
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(7) încălcarea dispoziţiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
(8) Funcţionarii publici, persoanele cu funcţie de conducere sau de control din instituţie au 
următoarele obligaţii atunci când se află în situaţie de conflict de interese:
a) să se abţină de la orice act, decizie sau acţiune care se poate materializa într-un conflict de 
interese;
b) să se retragă din poziţia în care se află şi să refuze să realizeze orice act, decizie sau acţiune 
care se poate materializa într-un conflict de interese;
c) să anunţe în scris superiorul ierarhic cu privire la: 

existenţa situaţiei de conflict de interese;
particularităţile acestuia (interesele aflate în conflict, de o manieră concretă care să permită 
luarea unor măsuri de prevenire ulterioare);
abţinerea şi retragerea temporară (până la dispariţia situaţiei de conflict), din poziţia în care 
se află şi care îl pune în situaţia de conflict de interese.

5.4.2. Situaţii privind conflictul de interese în domeniul achiziţiilor publice:
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în 
scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii 
economici.
(2) în sensul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii 
contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa 
rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa 
lor în contextul procedurii de atribuire.
(3) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese, 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 subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/ informaţii concrete 
că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 
află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/ subcontractantul propus 
/ terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/ organului de conducere 
sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii
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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;
f) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/ subcontractantul 
propus/terţul susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni 
la purtător nu comunică, la solicitarea autorităţii, datele de identificare a 
deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător.
g) angajarea sau încheierea oricăror alte înţelegeri, cu ofertantul declarat câştigător, privind 
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, a 
persoanelor 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.
(4) în cazul în care autoritatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 
conflict de interese, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili 
dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta 
candidatului/ofertantului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia 
autorităţii contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese.
(5) în cazul prevăzut la alin. (4), autoritatea contractantă solicită candidatului /ofertantului 
transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie.
(6) în cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (4) şi (5), autoritatea contractantă 
stabileşte că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru 
eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi 
înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată 
imparţialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relaţie cu 
persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante.
(7) Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziţiei numele persoanelor cu 
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire conform Anexa nr. 3.
(8) Autoritatea contractantă are obligaţia de a completa formularul de integritate de pe site-ul 
ANI.
5.4.3. Situaţii privind conflictul de interese ale funcţionarilor publici desemnaţi în comisiile 
de concurs sau în cele de soluţionare a contestaţiilor
(1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a 
contestaţiilor funcţionarul public care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:
a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale 
sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori 
cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei publice de conducere pentru care se 
organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
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(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să 
informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat, despre orice conflict de interese 
care a intervenit sau ar putea interveni.
(3) în aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în 
cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.
(4) în cazul constatării existenţei unui conflict de interese, actul de numire a comisiei se 
modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile de la data constatării, prin 
înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.
(5) în cazul în care conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele 
concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării 
membrului aflat în situaţie de conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel 
puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.
5.5. Depunerea declaraţiei de interese
(1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data 
numirii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
(2) Personalul responsabil cu completarea declaraţiilor de avere şi de interese are obligaţia să 
depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la 
data de 15 iunie.
(3) Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese sunt:
a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, 
instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte 
organizaţii neguvemamentale;
b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor 
comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor 
de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor organizaţii neguvemamentale;
c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
d) calitatea de membm în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau 
neretribuite, deţinute în cadml partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic.
5.6. Sesizarea conflictelor de interese
(1) în măsura în care la nivelul DUPSPM S1 se constată existenţa unei unui conflict de interese 
atunci, orice persoană care constată existenţa acesteia poate sesiza, în scris, consilieml de 
integritate sau direct ANI.
(2) Sesizările înregistrate la instituţie sunt transmise la ANI căreia îi revine sarcina legală de 
evaluare a posibilelor situaţii de conflicte de interese şi care întocmeşte un raport de evaluare prin 
care constată încălcarea/sau nu a regimului juridic al conflictelor de interese.
(3) în cazul procedurilor de achiziţie publică, ANI poate emite avertizare de integritate.
5.7. Evaluarea conflictelor de interese
(1) Evaluarea conflictelor de interese se realizează de către inspectorii de integritate din cadrul 
ANI.
(2) Dacă, în urma evaluării declaraţiei de interese, a sesizărilor, precum şi a altor date şi 
informaţii, inspectorul de integritate ANI identifică elemente în sensul existenţei unui conflict de 
interese informează despre aceasta persoana în cauză şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta 
un punct de vedere.
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(3) Persoana informată potrivit prevederilor alin. (2) este invitată să prezinte inspectorului de 
integritate date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui 
punct de vedere scris.
(4) Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat 
şi are dreptul de a prezenta orice date ori informaţii pe care le consideră necesare.
(5) Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în 
lipsa acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de 
către persoana care face obiectul evaluării, consilierul de integritate ANI consideră în continuare 
că sunt elemente în sensul existenţei unui conflict de interese , întocmeşte un raport de evaluare.
(6) Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut 
obiectul activităţii de evaluare şi, după caz, organelor disciplinare şi celor de urmărire penală.
(7) Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de 
interese în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ.
(8) în cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situaţia de conflict de interese, toate 
actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea 
dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.
(9) Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu 
încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de ANI chiar dacă 
persoana în cauză nu mai deţine acea funcţie.
(10) Instanţa va putea dispune motivat, pe lângă constatarea nulităţii absolute, şi repunerea 
părţilor în situaţia anterioară.
(11) ANI va comunica raportul de evaluare comisiei de disciplină, care propune aplicarea unei 
sancţiuni, potrivit legii.
(12) Sancţiunea disciplinară se dispune şi în cazul în care raportul de evaluare al ANI a fost 
comunicat şi organelor de urmărire penală.
(13) Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de 
prezenta lege, precum şi nedeclararea cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu 
trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 
lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.
(14) Nerespectarea obligaţiilor personalului responsabil cu completarea declaraţiilor de avere 
şi de interese constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi 
sancţiune se aplică şi conducătorului instituţiei.
5.8. Sancţionarea conflictelor de interese
(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un 
act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale 
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit 
reglementării funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile legale nu derogă de 
la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.
(2) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict 
de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile funcţiei pe care o exercită.
(3) Constituie abatere disciplinară încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 492 alin. (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunile disciplinare care pot fi 
aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în 
mustrare sau avertisment.
(5) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care 
s-a constatat existenţa conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie
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publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de Ia data eliberării, destituirii din 
funcţia publică respectivă. în cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie publică la data 
constatării conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii 
definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese.
(6) Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existenţa 
conflictului de interese al persoanelor aflate în exercitarea funcţiilor publice este înlăturată, 
nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la data 
săvârşirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare.
(7) în cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca 
infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării 
ori renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea, 
renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. în 
aceste situaţii, procedura angajării răspunderii disciplinare se reia şi sancţiunea disciplinară se 
aplică în termen de cel mult un an de la data reluării.
5.9. Raportarea a conflictelor de interese
Raportarea conflictelor de interese se realizează anual.

6.0. Responsabilităţi în derularea procedurii
8.1. Conducătorul instituţiei
(1) Creează premisele şi susţine o bună comunicare şi dialog deschis cu privire la prevenirea 
şi sesizarea conflictelor de interese;
(2) Aprobă proceduri şi practici adecvate mediului de lucru;
(3) încurajează controlul şi rezolvă eficient situaţiile privind conflictul de interese;
(4) Monitorizează măsurile de identificare timpurie implementate la nivelul instituţiei cu 
privire la conflictele de interese;
(5) încurajează funcţionarii publici să declare problemele legate de conflicte de interese şi să 
le discute şi prevede măsuri pentru a proteja aceste informaţii astfel încât ele să nu fie utilizate 
incorect de către alţii;
(6) Ia la cunoştinţă de sesizările primite şi împreună cu consilierul de integritate le transmite 
ANI în vederea verificării;
(7) Dacă raportul primit de la ANI constată starea de conflict de interese, acesta fi inaintat 
comisiei de disciplină constituite la nivelul instituţiei.
8.2. Conducătorii compartimentelor
(1) Primesc declaraţia abţinere pentru evitarea conflictului de interese şi fac propuneri privind 
desemnarea unui alt salariat.
(2) Informează conducătorul instituţiei cu privire la existenţa unui potenţial conflict de 
interese.
8.3. Funcţionarii publici, persoanele cu funcţie de conducere contractuali sau de control
(1) Se abţin de la orice act, decizie sau acţiune care se poate materializa într-un conflict de 
interese;
(2) Se retrag din poziţia în care se află şi să refuze să realizeze orice act, decizie sau acţiune 
care se poate materializa într-un conflict de interese;
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(3) Anunţă în scris superiorul ierarhic cu privire la: existenţa situaţiei de conflict de interese; 
particularităţile acestuia (interesele aflate în conflict, de o manieră concretă care să permită luarea 
unor măsuri de prevenire ulterioare);
(4) Participă la activităţi interne sau externe de informare şi de formare/perfecţionare privind 
regimul juridic al conflictelor de interese în conformitate cu planul de perfecţionare aprobat la 
nivelul instituţiei;
(5) Transmit declaraţiile de avere şi de interese în termenul legal.
8.4. Persoana desemnată să asigure implementarea prevederilor legale privind 
declaraţiile de avere şi de interese
(1) Primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la 
depunere o dovadă de primire;
(2) Oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea 
în termen a acestora;
(3) Asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe 
pagina de internet a instituţiei, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la 
primire, prin anonimizarea adresei, cu excepţia localităţii, a codului numeric personal, precum şi 
a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a 
instituţiei şi a ANI pe toată durata exercitării funcţiei şi 3 ani după încetarea acestora şi se 
arhivează potrivit legii;
(4) Trimite la ANI, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale 
declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor, 
în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
(5) întocmeşte anual Lista cu declaraţiile de interese;
(6) întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus 
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste 
persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; Lista definitivă cu 
persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile 
de interese, însoţită de punctele de vedere primite, se transmite la ANI până la data de 1 august a 
aceluiaşi an.
8.5. Consilierul de integritate
(1) Instituie şi menţine registrul privind conflictele de interese;
(2) Realizează întâlniri cu personalul, cel puţin o dată la 2 ani, pentru prezentarea legislaţiei în 
domeniul conflictelor de interese, a unor speţe relevante din activitatea ANI, precum şi îndrumarea 
funcţionarilor cu privire la posibilitatea de a cere puncte de vedere de la ANI pentru situaţii 
neclare, în vederea evitării unor potenţiale conflicte de interese.
(3) Aplică chestionare de evaluare privind gradul de cunoaştere de către salariaţi a regimului 
juridic al conflictelor de interese, la finalul fiecărei întâlniri;
(4) Prezentă legislaţia în materia integrităţii la momentul angajării.
(5) Urmăreşte rapoartele de evaluare întocmite de ANI, modul de rămânere definitivă a 
acestora (necontestat/ca urmare a deciziilor definitive ale instanţelor care confirmă rapoartele ANI 
privind conflictele de interese) şi notifică comisia de disciplină.
(6) Analizează constatările formulate de ANI în rapoartele întocmite de acesta şi deciziile 
definitive ale instanţelor şi realizează un raport anual privind măsurile luate în scopul îmbunătăţirii 
activităţii de prevenire a conflictelor de interese. Printre recomandările din aceste rapoarte se pot 
număra modificări ale unor proceduri, extinderea listei persoanelor expuse riscurilor de conflicte 
de interese şi propunerea unor măsuri specifice.
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(7) întocmeşte raportul anual privind conflictele de interese la nivelul instituţiei care cuprinde 
cel puţin următorii indicatori:
a) Numărul declaraţiilor de abţinere.

Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia 
de conflict de interese potenţial.
Numărul persoanelor care nu au depus declaraţiile de interese în termen.
Numărul de sesizări privind conflictele de interese.
Numărul de sesizări soluţionate la nivelul instituţiei, în sensul prevenirii conflictelor de 
interese.
Numărul de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor 
care au favorizat conflictele de interese.
Numărul avertizărilor de integritate soldate cu o sancţiune.
Numărul persoanelor evaluate de ANI în lucrări având ca obiect conflictul de interese. 
Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese.
Numărul de măsuri dispuse.
Numărul de măsuri dispuse de autoritatea publică atunci când instanţa a dispus, la solicitarea 
ANI, anularea tuturor actelor emise cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de 
interese.
Numărul de sesizări ale parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de Folosirea 
funcţiei pentru favorizarea unor persoane, formulate la nivelul instituţiei.

m) Numărul de soluţii dispuse privind săvârşirea infracţiunii de Folosirea funcţiei pentru 
favorizarea unor persoane.

n) Gradul de cunoaştere de către angajaţi a politicilor şi procedurilor referitoare la conflictele de 
interese (chestionare de evaluare);

o) Numărul de activităţi de formare privind prevenirea conflictelor de interese.
(8) Gestionează şi arhivează declaraţiile de abţinere pentru evitarea conflictului de interese;
(9) Participă anual la completarea Inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 
prevenire a corupţiei prin transmiterea indicatorilor aferenţi măsurii preventive nr.4 „Conflicte de 
interese”.

b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)

1)
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7.0. FORMULARE
1. F-PS-04.01 Pagina de gardă
2. F-PS-04.02 Pagina de cuprins
3. F-PS-04.03 Formular de evidenţă a modificărilor
4. F-PS-04.04 Conţinutul procedurii, respectiv:

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

5. F-PS-04.05 Formular de analiză procedură
6. F-PS-04.06 Lista de difuzare a procedurii

8.0. Anexe
8.1. Anexa nr. 1 - Lista cu declaraţiile de interese - F-PS-04.07
8.2. Anexa nr. 2 - Declaraţie de abţinere pentru evitarea conflictului de interese - F-PS-04.08
8.3. Anexa nr. 3 - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din 

legea 98/2016 - F-PS-04.09
8.4. Anexa nr. 4 - Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate - F-PS-04.10
8.5. Anexa nr. 5 - Formular sesizare conflict de interese - F-PS-04.11
8.6. Anexa nr. 6 - Registru conflicte de interese (Model)
8.7. Anexa nr. 7 - Diagrama de proces pentru realizarea
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FORMULAR ANALIZA PROCEDURA
F-PS-04.05

Nr.
crt. Compartiment

Conducător 
compartiment 
Nume şi prenume

Aînlocuitor de 
drept sau 
delegat

Aviz favorabil Aviz nefavorabil

Semnătura Data Observaţii Semnătura Data

I.
Serviciul 
Management 
Achiziţii Publice

Pauliuc Diana 
Beatrice

Pci-

2.
Serviciul
Management
Resurse Umane

Simion Valentina 
luliana

Oh. ID.

3.
4. •
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FORMULAR LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
F-PS-04.06

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

retragerii
Data intrării în 
vigoare a procedurii Semnătura

1. Direcţia Programe şi 
Investiţii

, i

2. Direcţia Management 
Economic

f

OP5<s,& oS'./oM OGJo.JbSLt
3. Direcţia Ecologie şi 

Protecţia Mediului Lixandru Cătălin

4. Direcţia Infrastructură Or:^AOrm
5. Serviciul Management 

Achiziţii Publice
Pauliuc Diana Beatrice 
Ileana «IT.lo Mf 1

6.
Serviciul Juridic, 
Avizare Acte şi
Arhivă

Guşu Nicolae fO^JiQ.'ZOZf Â~
7. Serviciul Management 

Resurse Umane Simion Valentina luliana o£pjoljl OUOAOU!
8. Birou Secretariat 

Registratură Manea Simona oS/o.Tdui OJ/O 20Z/
9. Serviciul Comunicare hA^ligL e^fjâ 7oZf
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Anexa nr. 1

LISTA CU DECLARAŢIILE DE INTERESE

ANUL.

Nr crt Nume şi prenume Funcţie publică/Personal 
contractual

Funcţia
deţinută

Nr. şi dată declaraţie de 
interese

l
2
3
4
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Anexa nr. 2

DECLARAŢIE de ABŢINERE 
pentru evitarea conflictului de interese

în atenţia,
Director general adjunct/Şef serviciu/birou

Domnule director,

Subsemnatul/Subsemnata............................................................................ ...............născut(ă) în
localitatea........................................... . la data de.......................................... fiul (fiica) lui
......................................... şi a .......................................... . cu domiciliul în
localitatea.......................................... strada.....................................................................................
nr.............. , bloc...................... scara............. , etajul.............., apartamentul............. .
judeţul/sectorul. ............. , legitimat cu CI (Bl)
seria.......nr.............. ,CNP.......................................angajat(ă) la Direcţia/ Serviciul/ Biroul/
Compartimentul.................................................................................................................................
în funcţia de.......................................... . cunoscând prevederile legale privind regimul juridic al
conflictelor de interese {enunţarea bazei legale)...................................................

declar că mă aflu într-un potenţial conflict de interese {descrierea cazului):

Prezenta declaraţie este întocmită potrivit prevederilor art. 326 alin. (1) din Codul Penal privind 
falsul în declaraţii

Data...................
Nume/Semnătura.

F-PS-04.08
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Anexa nr. 3

Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din legea 98/2016

Subsemnatul, ...........(nume şi prenume) reprezentant împuternicit/ legal al ...................
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ............ (se precizează calitatea în care
operatorul participă la procedură: ofertant unic/ subcontractant/ terţ susţinător) la procedura de.................(se
menţionează procedura) pentru achiziţia de ..............  (se inserează denumirea contractului şi codul CPV),
organizată de DUPSPM SI prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr........... /...............
(se inserează numărul şi data anunţului de participare astfel cum sunt acestea indicate in anunţul publicat în SEAP) 
luând act de numele persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, 
astfel cum au fost acestea precizate în cuprinsul documentaţiei de atribuire, respectiv:

.............  Director General

.............  Director General Adjunct, Direcţia Programe şi Investiţii

............. Director General Adjunct, Direcţia Management Economic

............. Şef Serviciu Juridic, Avizare Acte şi Arhivă

............. Şef Serviciu Management Achiziţii Publice

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate 
faptei de fals în declaraţii prevăzute la art. 326 din Codul penal al României, că societatea noastră 
nu se află în situaţii generatoare de conflicte de interese astfel cum sunt acestea prevăzute în 
dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Ataşez la prezenta declaraţie informaţii relevante pentru verificarea potenţialei situaţii de conflict 
de interese, după cum urmează:
(informaţiile de mai jos se completează în funcţie de forma de organizare a operatorului economic - societate cu 
răspundere limitată, societate pe acţiuni etc) :

• Lista cu membrii Consiliului de Administraţie
1 ...................... (introduceţi numele complet al membrului 1)
2 ...................... (introduceţi numele complet al membrului 2)
.................... (continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele
societăţii)

• Lista cu membrii organului de conducere
1...................... (introduceţi numele complet al membrului l)
2. .................. (introduceţi numele complet al membrului 2)
.................... (continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele
societăţii)

• Lista cu membrii organului de supraveghere
1 ...................... (introduceţi numele complet al membrului 1)
2 ...................... (introduceţi numele complet al membrului 2)
.................... (continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele
societăţii)

• Lista cu membrii acţionarilor/asociaţilor cu participare mai mult de 10% din capital
1 ...................... (introduceţi numele complet al membrului 1)
2 ...................... (introduceţi numele complet al membrului 2)

F-PS-04.09
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societăţii)
(continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele

Data
Numele semnatarului, aşa cum este acesta 
identificat în DUAE la rubrica „Informaţii privind
reprezentanţii operatorului economic” .....................................................................
Semnătura (electronică extinsă) ................................... ..................................

Reprezentant legal (sau împuternicit, după caz) al 
operatorului economic

Calitatea semnatarului ................................................

F-PS-04.09
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Anexa nr. 4

Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea contracului de .....
...............................................................: procedură simplificată/licitaţie, demarată prin anunţul nr.
................................. Cod CPV................. ;
Subsemnatul/Subsemnata, identificat(ă) după cum urmează:

Nume, prenume:.....................................
Data şi locul naşterii:................................
Domiciliul actual:.....................................
Cod Numeric Personal sau numărul paşaportului:...................................
Funcţia deţinută în legătură cu implicarea în procesul de achiziţie publică: Preşedinte cu 
drept de vot în cadrul comisiei de evaluare/ Membru în cadrul comisiei de evaluare/ 
Membru de rezervă în cadrul comisiei de evaluare stabilită prin Decizia nr.

b.

c.

în legătură cu participanţii la procedură, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 
declaraţii următoarele:

a. nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/subcontractanţi/terţi susţinători
nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia 
dintre ofertanţi/subcontractanţi/terţi susţinători;
nu am, în mod direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic sau un interes 
de altă natură în ceea ce priveşte rezultatul procesului de achiziţie publică, şi nu mă aflu 
într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare;
nu am calitatea de 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/subcontractanţi/terţi susţinători;
nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv şi nu mă aflu în 
relaţii comerciale cu principalele persoane desemnate de ofertanţi pentru executarea 
contractului.

în cazul în care pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publicâ/încheiere a contractului mă voi afla în una dintre situaţiile menţionate mai sus, mă oblig 
să anunţ această situaţie conducătorului autorităţii contractante imediat ce a apărut.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi 
asupra altor informaţii prezentate de către operatorii economici a căror dezvăluire ar putea aduce 
atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, 
precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare.
înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a legislaţiei civile şi penale.

d.

e.

Nume şi prenume Data

Semnătura

F-PS-04.10
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Anexa nr. 5.

FORMULAR SESIZARE CONFLICT DE INTERESE

Domnule director.

Subsemnatul/Subsemnata.................... .......................................................................născut(ă) în
localitatea........................................... . la data de........................ .................. fiul (fiica) lui

şi a .......................................... . cu domiciliul în
localitatea.......................................... strada.....................................................................................
nr.............. . bloc..................... scara............. . etajul............. . apartamentul............. .
judeţul/sectorul. ............. . legitimat cu CI (Bl)
seria.......nr.............. }CNP....................................... angajat(ă) la Direcţia/ Serviciul/ Biroul/
Compartimentul.................................................................................................................. ..............
în funcţia de.......................................... . formulez prin prezenta o sesizare cu privire la situaţia de
conflict de interese a domnului/doamnei...........................................................................................
salariat(ă) în cadrul Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 la
Serviciul/ Biroul ..........................................................................................................................
şi vă solicit să luaţi măsurile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare.
Motivul sesizării este următorul {descrierea situaţiei de conflict de interese):

Data...................
Nume/Semnătura............................

F-PS-04.11
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MODEL

REGISTRU CONFLICTE DE INTERESE

Anexa nr. 6

Nr
crt

Declaraţiile 
de abţinere 
formulate 
de
personalul 
instituţiei, 
!n vederea 
evitflrii 
unor
conflicte de 
interese;

Situaţiile 
în care 
superioru 
I ierarhic 
a dispus 
înlocuire 
a
persoanei 
aflata în 
situaţia 
unui
potenţial
conflict
de
interese;

Sesizările
primite
de
autoritate 
de la terţe 
persoane 
cu privire 
la
existenţa
unui
potenţial
conflict
de

Numărul
de
sesizări 
privind 
conflictel 
e de
interese.

Numărul
de
sesizări
soluţionat
e la
nivelul
instituţiei
, în
sensul
prevenirii
conflictel
or de
interese.

Numărul
de măsuri
administr
ative
adoptate
pentru
înlăturare
a
cauzelor
sau
circumsta 
nţelor 
care au 
favorizat 
conflictel

Măsurile 
administrative 
adoptate de 
autoritatea 
publică pentru 
înlăturarea 
cauzelor sau 
circumstanţelor 
care au 
favorizat 
încălcarea 
normelor 
privind regimul 
juridic al 
conflictelor de 
interese;

Situaţiile de 
sesizare a 
parchetului 
privind 
posibila 
săvârşire a 
infracţiunii 
de
Folosirea
funcţiei
pentru
favorizarea
unor
persoane de 
către 
angajaţii 
instituţiei;

Soluţiile 
dispuse in 
situaţiile de 
sesizare a 
parchetului 
privind 
posibila 
săvârşire a 
infracţiunii 
de
Folosirea
funcţiei
ţ>entru
favorizarea
unor
ţ>ersoane;

Avertismentele 
de integritate 
formulate cu 
privire la situaţii 
de conflict de 
interese
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Anexa nr. 7

DIAGRAME DE PROCES

h Diagrama procesului de prevenire a conflictelor de interese

Consilierul de integritate instituie şi menţine un registru al conflictelor de interese

Urmărirea rapoartelor de evaluare întocmite de ANI prin care s-a efectuat clasarea dosarului
Responsabil: Consilierul de integritate

întocmirea raportului anual privind conflictele de interese la nivelul instituţiei/fe5/70«5a6/7:
Responsabil: Consilierul de integritate

Realizarea cel puţin o dată la 2 ani a unor întâlniri cu personalul din cadrul instituţiei, la
finalul cărăra sunt aplicate chestionare 
Responsabil: Consilierul de integritate

Analizarea rapoartelor ANI prin care s-a constatat o stare de conflict de interese, respectiv
deciziile definitive ale instanţelor 

Responsabil: Consilierul de integritate

Salariaţii participă la întâlniri şi la activităţi de formare/perfecţionare privind regimul juridic 
al conflictelor de interese în conformitate cu planul de perfecţionare aprobat la nivelul 

instituţiei şi completează declaraţiile de avere şi de interese 
Responsabil: toţi salariaţii
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2. Diagrama procesului de evaluare a conflictelor de interese

întocmirea raportului anual privind conflictele de interese ala nivelul instituţiei 
Responsabil: Persoana responsabilă cu transmiterea declaraţiilor de avere şi de interese

Completare Declaraţie de avere şi de interese 
Responsabilităţi funcţionarii publici şi persoanele de conducere din cadrul instituţiei

Primire Raport de evaluare şi sancţionare 
Responsabil: Comisia de disciplină

Primire Declaraţii de avere şi de interese, transmitere către ANI, completare registre 
Responsabil: Persoana responsabilă cu transmiterea declaraţiilor de avere şi de interese

Verificare, evaluare, Întocmire raport de evaluare 
Responsabil: inspector de integritate din cadrul ANI

3. Diagrama procesului de sesizare a unui conflict de interese

Primire Raport de evaluare şi sancţionare 
Responsabil: Comisia de disciplină

Verificare, evaluare, întocmire raport de evaluare 
Responsabil: inspector de integritate din cadrul ANI

Primire sesizare, transmitere către ANI 
Responsabil: Conducătorul instituţiei şi Consilierul de integritate

Depunere sesizare în scris, email sau în audienţă la directorul general o situaţie de
conflict de interese 

Responsabil: orice persoană
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