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CONŢINUTUL PROCEDURII
F-PS-05.04

1.0. Scopul
Prezenta procedură de sistem este elaborată pentru a fi utilizată pentru prevenirea situaţiilor de 
incompatibilitate de către salariaţi (funcţionari publici şi personal contractual cu funcţie de 
conducere), pentru asigurarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a unui serviciu public stabil, 
profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor.
Reglementarea incompatibilităţilor vizează protejarea valorilor sociale care privesc imparţialitatea 
în exercitarea funcţiilor publice, având în vedere că funcţiile deţinute în stare de incompatibilitate 
se influenţează sau se pot influenţa reciproc, funcţia publică nemaiputând fi exercitată în condiţii 
de obiectivitate şi imparţialitate, fiind, astfel, vătămat principiul supremaţiei interesului public. 
Prezenta procedură contribuie la implementarea Strategiei anticorupţie şi a obiectivelelor generale 
şi specifice din Pianul de integritate al DUPSPM SI, care fac referire la soluţionarea situaţiilor de 
incompatibilitate, aprobată prin Decizia nr. 56/23.08.2021, respectiv Decizia nr. 57/30.08.2021..

2.0. Domeniul de aplicare
Prezenta procedură de sistem se aplică funcţionari publici şi personal contractual cu funcţie de 
conducere din cadrul DUPSPM SI.

3.0. Documente de referinţă
3.1. Reglementări internaţionale
1. Convenţia civilă asupra corupţiei, adoptată 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, adoptata la New York la 31 octombrie 
2003, ratificata de România prin Legea nr. 365/2004, publicata 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, cu modificările şi completările ulterioare (art. 94,95,96,97,98,99), cu modificările şi 
completările ulterioare;
2. 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;
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;
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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. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventive, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;
5. Constituţia României, republicată, cu modificările ulterioare;
6. Ghidul Agenţiei Naţionale de Integritate - 2019 - privind incompatibilităţile şi conflictele 
de interese;
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.
Incompatibilitate - deţinerea/exercitarea unei funcţii publice simultan cu deţinerea/ exercitarea unei 
alte funcţii/ calitati din domeniul public sau privat, al căror cumul este interzis de lege.
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.
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 la 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
Informaţie cu privire la date personale - Orice informaţie privind o persoană identificată sau 
identificabilă.
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4.2. Abrevieri
DUPSPMSl - Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 
SMRU - Serviciul Management Resurse Umane
SNA - Strategia Naţională Anticorupţie
ANI - Agenţia Naţională de Integritat

5.0. Descrierea procedurii
5.1. Generalităţi
(1) Incompatibilitatea este incidentul de integritate care constă în deţinerea/exercitarea unei 
funcţii simultan cu deţinerea/ exercitarea unei alte funcţii din domeniul public sau privat, al căror 
cumul este interzis de lege.
5.1.1. Principii
5.1.2. Principii de baza pentru gestionarea incompatibilităţilor:
(1) slujirea interesului public - principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea 
de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea funcţiei publice ;
(2) transparenţa deciziei şi controlul exercitat din partea publicului;
Funcţionarii publici şi personalul contractual cu funcţii de conducere au obligaţia:
a) 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 literei legii; implică şi 
respectarea unor valori mai largi ale administraţiei publice, cum ar fi lipsa intereselor private, 
imparţialitatea şi corectitudinea.
b) să îşi declare interesele personale şi afilierile care ar putea compromite îndeplinirea 
dezinteresată a îndatoririlor lor publice, pentru a permite un control adecvat şi găsirea de soluţii 
viabile.
c) să asigure consecvenţa şi un grad corespunzător de deschidere în procesul de rezolvare 
sau tratare a unei situaţii de incompatibilitate.
(3) promovarea responsabilităţii individuale şi a exemplului personal
Funcţionarii publici şi personalul contractual cu funcţii de conducere au obligaţia:
a) să acţioneze în orice moment astfel încât integritatea lor să servească drept exemplu pentru 
alţi funcţionari publici şi pentru cetăţeni.
b) să îşi demonstreze angajamentul de a asigura corectitudinea şi profesionalismul, prin 
aplicarea de politici şi practici eficiente cu privire la situaţiile de incompatibilitate.
(4) promovarea unei culturi organizaţionale care să nu tolereze situaţiile de 
incompatibilitate.
a) instituţia trebuie să asigure şi să aplice proceduri şi practici adecvate mediului de lucru, 
pentru a încuraja controlul şi prevenirea eficientă a situaţiilor de incompatibilitate.
b) practicile instituţiei trebuie să îi încurajeze pe funcţionarii publici să declare problemele 
legate de incompatibilităţi şi să le discute. Totodată, trebuie să fie prevăzute măsuri pentru a 
proteja aceste informaţii, astfel încât să nu fie utilizate incorect.
c) instituţia trebuie să creeze şi să susţină comunicarea şi dialogul deschis cu privire la 
promovarea corectitudinii în funcţia publică.
d) instituţia trebuie să ofere îndrumare şi instruire în vederea promovării înţelegerii şi 
evoluţiei dinamice a regulamentelor şi practicilor recunoscute ale acesteia.
5.1.3. Incompatibilităţi privind funcţionarii publici prevăzute de Legea nr.161/2003:
(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice 
în afara celei în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate 
sau neremunerate, după cum urmează:
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a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este 
suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale în cadrul cabinetului 
demnitarului;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din 
sectorul public;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
(3) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane pentru efectuarea unor acte în 
legătura cu funcţia publică pe care o exercita.
(4) Nu se află în situaţie de incompatibilitate în sensul prevederilor legale funcţionarul public 
care:
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele 
statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu 
integrai sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de 
reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de 
conducere, constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie 
publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.
(5) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul 
public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat 
din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi externe 
contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor 
publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul 
acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea 
desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de incompatibilitate cu funcţia publică 
pe care o ocupă.
(6) Funcţionarii publici, pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării 
ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice.
(7) Funcţionarii publici pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, 
care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit 
fişei postului.
5.1.4. Interdicţii
5.1.4.1. Interdicţii privind raporturile ierarhice directe
(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi 
sunt soţi sau rude de gradul I.
(2) Persoanele care se afla în una din situaţia prevăzută la alin. (1) vor opta, în termen de 60 
de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe.
(3) Orice persoană poate sesiza existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1).
(4) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se constată 
de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea 
raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.
5.1.4.2. Interdicţii privind activitatea politică
(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, dar le este interzis 
să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice legal constituite şi să exprime sau 
să apere în mod public poziţiile unui partid politic.
(2) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie 
de demnitate publică, dar raportul de serviciu se suspendă:

Pag. 7 din 17



Procedură de Sistem Ediţia: 1
DUPSPM Privind evitarea şi soluţionarea situaţiilor de Revizia: 0
Sectorul 1 incompatibilitate Pagina: 8 din 17

Cod: PS-05 Exemplar nr.

a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;
b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care 
funcţionarul public a fost ales sau numit.
5.1.5. Sesizare incompatibilităţi 
Orice persoană poate:
a) să sesizeze consilierul de integritate, care la rândul său va sesiza ANI şi va aduce problema 
la cunoştinţa conducerii instituţiei;
b) să sesizeze direct ANI, în scris.
5.1.6. Evaluare incompatibilităţi de către inspectorii de integritate din cadrul ANI
(1) Inspectorii de integritate din cadrul ANI primesc, colectează, centralizează şi procesează 
date şi informaţii cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor 
publice, a incompatibilităţilor privind persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice;
(2) Evaluează incompatibilităţi ale persoanelor care ocupă funcţii publice;
(3) întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, identifică elemente de 
încălcare a legislaţiei privind regimul incompatibilităţilor, precum şi, după caz, a legislaţiei 
disciplinare, contravenţionale sau penale;
(4) întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, nu identifică elemente 
de încălcare a legislaţiei privind incompatibilităţile;
(5) 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 de urmărire penală şi celor disciplinare.
(6) Raportul de evaluare se comunică comisiei de disciplină, care propune autorităţii prevăzute 
de lege aplicarea unei sancţiuni, potrivit legii.
(7) Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a 
incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios 
administrativ.
(8) Dacă raportul de evaluare a incompatibilităţii nu a fost contestat în termen la instanţa de 
contencios administrativ, ANI sesizează în termen de 15 zile organele competente pentru 
declanşarea procedurii disciplinare; dacă este cazul, ANI sesizează în termen de 6 luni instanţa de 
contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea 
prevederilor legale privind incompatibilităţile.
5.1.7. Sancţiuni
(1) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu 
acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii 
cazului de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ- 
disciplinară.
(2) Conform art.25 din Legea nr. 176/2010 cu modificările şi completările în vigoare, 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 demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
(3) Persoana eliberată sau destituită din funcţie sau faţă de care s-a constatat starea de 
incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce 
face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la 
data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetăni de drept a 
mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o 
perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. în cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau 
o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează 
potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii
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definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese 
sau a unei stări de incompatibilitate.
(4) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei 
pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit 
reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
(5) 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 incompatibilităţii nu pot consta în mustrare sau avertisment.
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 potrivit PS-04 
formular - F-PS-04.07;
b) Declaraţie privind evitarea incompatibilităţilor este întocmită de consilierul de integritate;
c) Registrul incompatibilităţi este întocmit de consilierul de integritate
(2) Conţinutul şi rolul documentelor
a) Lista cu declaraţiile de interese conform PS-04 Privind evitarea şi soluţionarea conflictelor
de interese- 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) Declaraţia privind evitarea incompatibilităţilor conform modelului din anexa nr. 1 —F-PS- 
este completat de către salariat (funcţionar public şi personal contractual cu funcţie de conducere), 
la încadrare, cu informaţii privitoare la activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare în afara 
activităţii de bază deţinută în instituţie;
c) Registrul incompatibilităţi conform modelului din anexa 2.
(3) Circuitul documentelor
La încadrare, noul salariat completează declaraţia privind evitarea incompatibilităţilor care se 
păstrează la dosarul profesional al angajatului. O copie este transmisă consilierului de integritate. 
Consilierul de integritate completează registrul privind incompatibilităţile.
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.
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 cu atribuţii stabilite prin fişa postului.
c) Resurse financiare: sumele înscrise în buget.
5.4. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:
a) Instituirea şi menţinerea registrului privind incompatibilităţile
b) Evidenţierea în registrul special privind incompatibilităţile, a declaraţiilor depuse de 
salariaţi cu privire la activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare în afara activităţii de bază 
deţinută în instituţie;
c) Acordarea de consultanţă cu privire la atragerea unei posibile stări de incompatibilitate 
prin deţinerea simultană a unei alte funcţii sau prin exercitarea unei alte activităţi.
d) Gestionarea şi arhivarea declaraţiilor de evitare a situaţiilor de incompatibilitate
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e) Sesizarea ANI pentru efectuarea evaluării, în cazul în care se constată o posibilă stare de 
incompatibilitate. ANI este instituţia căreia îi revine sarcina legală de evaluare a prezumtivelor 
situaţii de incompatibilitate. ANI, ca urmare a procedurilor prevăzute de Legea nr. 176/2010, 
întocmeşte un raport de evaluare privind existenţa unei stări de incompatibilitate. Raportul 
respectiv poate fi contestat în instanţă în termen de 15 zile, iar în caz de neconstatare rămâne 
definitiv.
f) Realizarea unor întâlniri cu personalul, pentru prezentarea unor speţe relevante din 
activitatea ANI şi a posibilităţii de a cere punct de vedere ANI pentru situaţii neclare, în vederea 
evitării unor potenţiale incompatibilităţi.
g) încurajarea persoanelor care au obligaţia să îşi declare averea şi interesele să utilizeze 
formularele electronice elaborate de ANI.
h) Adoptarea de măsuri administrative pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care 
au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilităţile.
i) Depunerea sau actualizarea declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese anual, cel 
mai târziu la data de 15 iunie, în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării, în termen 
de cel mult 30 de zile de la data încetării activităţii.
j) Emitere act administrativ prin care dispune sancţiunile administrative şi disciplinare prin 
care se constată îndeplinirea condiţiilor pentru eliberarea din funcţie o dată cu rămânerea definitivă 
a raportulu ANI.
k) Evaluarea gradului de cunoaştere a normelor privind regimul incompatibilităţilor, prin 
elaborarea şi aplicarea unor chestionare de evaluare în rândul angajaţilor.

6.0. Responsabilităţi în derularea procedurii
6.1. Conducătorul instituţiei
(1) Creează premisele şi susţine o bună comunicare şi dialog deschis cu privire la prevenirea 
şi sesizarea incompatibilităţilor;
(2) încurajează controlul şi rezolvă eficient situaţiile privind situaţiile de incompatibilitate;
(3) Monitorizează măsurile de identificare timpurie implementate la nivelul instituţiei cu 
privire la conflictele de interese;
(4) încurajează funcţionarii publici să declare problemele legate situaţiile de incompatibilitate;
(5) Ia la cunoştinţă de sesizările primite şi împreună cu consilierul de integritate le transmite 
către ANI în vederea verificării;
(6) Dacă raportul primit de la ANI constată starea de incompatinilitate, acesta este înaintat 
comisiei de disciplină constituite la nivelul instituţiei.
(7) Semnează actul administrativ prin care dispune sancţiunile administrative şi disciplinare 
prin care se constată îndeplinirea condiţiilor pentru eliberarea din funcţie o dată cu rămânerea 
definitivă a raportului ANI.
6.2. Consilierul de integritate
(1) Instituie şi menţine registrul privind incompatibilităţile;
(2) Acordă consultanţă cu privire la o posibilă stăre de incompatibilitate prin deţinerea 
simultană a unei alte funcţii sau prin exercitarea unei alte activităţi;
(3) Gestionează şi arhivează declaraţiile de evitare a situaţiilor de incompatibilitate;
(4) în cazul în care constată o posibilă stare de incompatibilitate, sesizează ANI pentru 
efectuarea evaluări;
(5) Realizează, cel puţin o dată la 2 ani, întâlniri cu personalul instituţiei, pentru prezentarea 
unor speţe relevante din activitatea ANI şi a posibilităţii de a cere punct de vedere ANI pentru 
situaţii neclare, în vederea evitării unor potenţiale incompatibilităţi.
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(6) La finalul fiecărei întâlniri evaluează gradul de cunoaştere a normelor privind regimul 
incompatibilităţilor, prin elaborarea şi aplicarea unor chestionare de evaluare.
(7) Identifică momentul rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare emise de ANI (prin 
expirarea termenului de 15 zile în care acestea puteau fi contestate la instanţele de contencios 
administrativ, prin nerecurarea sentinţelor pronunţate de instanţele de fond sau printr-o decizie 
definitivă a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) şi notifică comisia de disciplină sau autorităţile 
competente în vederea aplicării sancţiunilor.
(8) Participă anual la completarea Inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 
prevenire a corupţiei prin transmiterea indicatorilor aferenţi măsurii preventive nr. 6 
„Incompatibilităţi
6.3. Funcţionarii publici, persoanele cu funcţie de conducere contractuali sau de control
(1) 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;
(2) Transmit declaraţiile de avere şi de interese anual până cel mai târziu la data de 15 iunie, 
respectiv în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării şi în termen de cel mult 30 de zile 
de la data încetării activităţii.
6.4. 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) Evidenţiează declaraţiile de interese în Lista cu declaraţiile de interese (F-PS-04.07)
(3) 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;
(4) Realizează anual o listă cu salariaţii (funcţionari publici şi personal contractual de 
conducere) care au nu depus declaraţiile de interese.
(5) Transmite către ANI până la data de 1 august a aceluiaşi an 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.
(6) îndrumă persoanele care au obligaţia să îşi declare averea şi interesele să utilizeze 
formularele electronice elaborate de ANI.
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7.0. FORMULARE
1. F-PS-05.01 Pagina de gardă
2. F-PS-05.02 Pagina de cuprins
3. F-PS-05.03 Formular de evidenţă a modificărilor
4. F-PS-05.04 Conţinutul procedurii, respectiv:

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

5. F-PS-05.05 Formular de analiză procedură
6. F-PS-05.06 Lista de difuzare a procedurii

8.0. Anexe
8.1. Anexa nr. 1 - Declaraţie privind evitarea incompatibilităţilor F-PS-05.07
8.2. Anexa nr. 2 - Registru incompatibilităţi
8.3. Anexa nr. 3 - Diagrama de proces

Pag. 12 din 17



Procedură de Sistem Ediţia: I
DUPSPM Privind evitarea şi soluţionarea situaţiilor de Revizia: 0
Sectorul 1 incompatibilitate Pagina: 13 din 17

Cod: PS-05 Exemplar nr.

FORMULAR ANALIZA PROCEDURA
F-PS-05.05

Nr. Compartiment
Conducător 
compartiment 
Nume şi prenume

înlocuitor de 
drept sau 
delegat

Aviz favorabil Aviz nefavorabil
crt. S a Data Observaţii Semnătura Data

1.
Serviciul
Management
Resurse Umane

Simion Valentina 
luliana

ChP,
eoi|

2.
3.
4.
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FORMULAR LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
F-PS-05.06

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

gerii
Data intrării în 
vigoare a procedurii Semnătura

1. Direcţia Programe şi 
Investiţii CATAtUM AjD.'i-o'J

2. Direcţia Management 
Economic OF&c/A' 05~ <0 £>5'.fO.Xoâ/

3. Direcţia Ecologie şi 
Protecţia Mediului Lixandru Cătălin

4. Direcţia Infrastructură to-DUUD e'5'i®. 8d^|
5. Serviciul Management 

Achiziţii Publice
Pauliuc Diana Beatrice 
Ileana or,\c.JU)^ 

6.
Serviciul Juridic, 
Avizare Acte şi
Arhivă

Guşu Nicolae

7. Serviciul Management 
Resurse Umane Simion Valentina luliana ol Io. 2olf olio.ioy

8. Birou Secretariat 
Registratură

.. fmManea Simona cj. /O- 0S >0- 2^1^
9. Serviciul Comunicare (/,. l^ ioU OH.IO 2oii
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Anexa nr. 1.

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA INCOMPATIBILITĂŢILOR

Subsemnatul/Subsemnata.....................................................................................................

domiciliat(ă) în ..........................................................................................................................
posesor/posesoare al C.I. seria...... nr........... eliberat de.............................. la data de...............
având CNP............................. . în calitate de angajat al Direcţiei de Utilităţi Publice, Salubrizare

şi Protecţia Mediului Sector 1 la data de.............. . declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în declaraţii, că la numirea în funcţia publică, nu mă aflu în situaţia de 

incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din România, în principal, 

următoarele acte normative:

a) Constituţia României;
b) Legea 161 /2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
d) Legea 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;
Subsemnatul/Subsemnata declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg că Agenţia Naţională de Integritate, are dreptul de a solicita, în scopul verificării 
şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Nume şi prenume 

Semnătura

Data

F-PS-05.07
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Anexa nr. 2.

MODEL

REGISTRU INCOMPATIBILITĂŢI

Nr
crt

Declaraţiile depuse 
de salariaţi cu 
privire la activităţile 
pe care
intenţionează să le 
desfăşoare In afara 
activităţii de bază 
deţinuta In instituţia 
respectivă

Sesizările
către
Agenţia
Naţională
de
Integritate 
formulate 
de instituţie

Sesizări
primite
de
instituţie 
de la terţe 
persoane

Raport ANI 
prin care s- 
a constatat 
încălcarea 
regimului 
Juridic al 
incompatibi 
lităţilor

Măsurile 
administraţi 
ve luate de 
instituţie cu 
privire la 
persoanele 
găsite 
incompatibi 
le de către 
ANI

Măsurile de 
identificare timpurie 
implementate la 
nivelul instituţiei cu 
privire la 
incompatibilităţi,
(ex. audit intern, 
registrul funcţiilor 
sensibile, solicitări 
de puncte de vedere 
adresa ANI, etc.

Măsurile 
administrative 
adoptate pentru 
înlăturarea 
cauzelor sau 
circumstanţelor 
care au
favorizat
încălcarea
normelor
privind
incompatibilităţi
le

Avcrtism 
entele de 
integritat 
e emise
In cadrul 
instituţiei
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Anexa nr. 3.

DIAGRAMA DE PROCES

Gestionarea situaţiilor de incompatibilitate

Informări/întâlniri, chestionare de evaluare privind regimul incompatibilităţilor 
Responsabil, consilierul de integritate

Depunere declaraţii de interese
Responsabil: salariatul (funcţionar public şi personal contractual cu funcţie de conducere

Sesizeare ANI pentru efectuarea evaluării, în cazul în care se constată o posibilă stare de
incompatibilitate

ResDonsabilConducătorul instituţiei împreună cu Consilierul de inte2ritate

Completare Declaraţie privind evitarea incompatibilităţilor 
Responsabil: salariatul la încadrare cu privire la activităţile pe care intenţionează să le 

desfăşoare în afara activităţii de bază deţinută în instituţie

Se realizează anual o listă cu salariaţii (funcţionari publici şi personal contractual de 
conducere) care au depus declaraţiile de interese 

Responsabil: persoana desemnată să asigure implementarea prevederilor legale privind
declaraţiile de avere şi de interese
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