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                                                                                   Anexă 

la Dispoziția Primarului 

comunei  Tătărani, județul Dâmbovița 

Nr. _110__/ …02.06.2021 
 

 

CODUL DE CONDUIT Ă  ETICĂ ȘI  INTEGRITATE AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI  
ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI  

COMUNEI TĂTĂRANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
 

I.Cadrul legislativ 

Codul de conduită  etică și integritate al Primariei Comunei Tătărani, judetul Dambovita 

este elaborat în conformitate cu următoarele acte normative și documente strategice: 

 Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind 

Codul de conduită pentru funcționarii publici; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;  

 Hotărârea Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 

2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiective lor și 

măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență 

instituțională și de prevenirea corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor 

de publicare a informațiilor de interes public; 

 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice ; 

 Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Regulamentul UE nr. 679/2016  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 

 Ordinul ANFP nr. 3753/2015, modificat prin Ordinul ANFP nr. 1040/2018, privind monitorizarea 

respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor 

disciplinare; 

 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 modificarile si completarile ulterioare; 

 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 modificarile si completarile ulterioare; 
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II. Capitolul 1 - Domeniul de aplicare, obiective și principii generale  

Art. 1 Domeniul de aplicare 

1.1. Prezentul de conduită  etică și integritate al funcţionarilor publici şi al personalului 

contractual, denumit în continuare Cod etic, reglementează normele de conduită 

profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primariei comunei 

Tătărani, judetul Dambovita. 

1.2. Normele de conduită profesională din prezentul Cod de conduită  etică și integritate 

sunt obligatorii pentru toţi angajaţii Primariei comunei Tătărani, personal de conducere 

sau de execuţie, inclusiv persoanele care ocupă temporar o funcție publică sau 

contractuală. 

Art. 2 Obiective 

2.1. Obiectivele prezentului Cod de conduită  etică și integritate urmăresc să asigure 

creșterea calitățiiserviciu lui public, o bună administrare în realizarea interesuluipublic, 

precum șisă contribuie la eliminarea birocrației și a faptelor de corupție din administrația 

publică prin: 

2.1.1. Reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unorraporturi 

sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii prestigiului Primariei comunei 

Tătărani, al funcționarilor publici și al personalului contractual; 

2.1.2. Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care esteîndreptățit să 

se aștepte din partea funcționarilor publici în exercitarea profesiei, în exercitarea 

funcțiilor publice și din partea personalului contractual în exercitarea funcției; 

2.1.3. Crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul Primariei comunei Tătărani și respectiv între 

cetățeni și Primaria comunei TătăraniI. 

2.2. Obiectivele prezentului Cod etic ce derivă din obiectivele generale asumate în 

Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 sunt: 

2.2.1. Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central 

și local; 

2.2.2. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca 

elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică, ca parte 

integrantă a performanței administrative; 

2.2.3. Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în 

sectoare și domenii de activitate prioritare; 

2.2.4. Creşterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către 

angajații și beneficiarii serviciilor publice; 

2.2.5. Consolidarea performanței de combatere a corupţiei prin mijloace penale și 

administrative; 

2.2.6. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de 

integritate şi autoevaluarea periodic. 
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2.3. Obiectivele care stau la baza prezentului Cod de conduită  etică și integritate sunt: 

2.3.1. Îmbunătățirea procesului de politici publice în cadrul instituţiei; 

2.3.2. Implementarea de soluții inovatoare la nivelul Primariei comunei Tătărani pentru 

extinderea, diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor; 

2.3.3. Dezvoltarea resurselor umane din cadrul Primariei comunei Tătărani. 

 

Art. 3 Principii generale 

3.1.Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarului public şi a personalului 

contractual sunt: 

3.1.1. Supremaţia Constituţiei şi a legii, principiul conform căruia funcţionarii publici şi 

personalul contractual au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

3.1.2. Prioritatea interesului public, principiul conform căruia funcţionarii publici şi 

personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât 

interesul personal în exercitarea funcţiei publice sau a funcției; 

3.1.3. Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 

publice, principiul conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au îndatorirea 

de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; 

3.1.4. Profesionalismul, principiul conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual 

au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, 

corectitudine şi conştiinciozitate; 

3.1.5. Imparţialitatea, nediscriminarea şi independenţa, principiul conform căruia funcţionarii 

publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă  de 

orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice; 

3.1.6. Integritatea morală, principiul conform căruia funcţionarilor publici şi personalului 

contractual le este interzis să solicite, sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau 

pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei sau a funcţiei publice pe 

care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

3.1.7. Libertatea gândirii şi a exprimării, principiul conform căruia funcţionarii publici şi 

personalul contractual pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea 

ordinii de drept şi a bunelor moravuri; 

3.1.8. Cinstea şi corectitudinea, principiul conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să fie 

de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; 

3.1.9. Deschiderea şi transparenţa, principiul conform căruia activităţile desfăşurate 

de funcţionarii publici şi personalul contractual în exercitarea funcţiei lor, sunt publice şi pot 

fi supuse monitorizării cetăţenilor. 

3.2.Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarului public şi a personalului 

contractual se subsumează și principiilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 

și anume: 

3.2.1. Principiul statului de drept în baza căruia este consacrată  supremaţia legii, toţi 
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cetăţenii fiind egali în faţa acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului 

şi presupune separaţia puterilor în stat; 

3.2.2. Principiul răspunderii potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru  îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor; 

3.2.3. Principiul gestionării  responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de 

integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfăşurat de către fiecare 

organizaţie; 

3.2.4. Principiu l proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor 

anticorupţie: instituţiile publ ice trebuie să elaboreze,  să implementeze şi să menţină 

proceduri puternice, care să fie proporţionale cu riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale şi 

dimensionate în funcţie de resursele şi complexitatea organizaţiei; 

3.2.5. Principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: politicile „antimită” nu vor fi 

eficiente dacă nu există un mesaj clar dat că mita nu este tolerată. Nivelul superior al 

conducerii pe fiecare serviciu, trebuie să iniţieze, să supravegheze şi să conducă, prin puterea 

exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupţiei, recunoscând 

faptul că mita este contrară valorilor fundamentale ale integrității, transparenţei şi 

responsabilității şi că aceasta subminează eficacitatea organizaţională; 

3.2.6. Principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi aincidentelor de integritate 

potrivit căruia identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premizelor apariţiei 

faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative. Atât instituţiile publice, cât şi cele 

private trebuie să dea dovadă de diligenţă în evaluarea partenerilor, agenţilor şi 

contractorilor. Trebuie evaluate riscurile de luare de mită asociate cu intrarea într-un 

parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entităţi şi există datoria efectuării 

de evaluări periodice ale riscurilor. La încheierea de parteneriate sau aranjamente 

contractuale, trebuie săse verif ice dacă respectivele organizaţii au politici şi procedur i, 

care sunt în concordanţă cu aceste principii şi orientări; 

3.2.7. Principiu l ef icacităţii în combaterea corupţiei, care se bazează peevaluarea 

continuă a activităţii instituţiei, atât din punctul de vedere a l îndeplinirii cât mai 

complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le 

aşteaptă, cât şi al managementului organizaţional; 

3.2.8. Principiul cooperării şi coerenţei, în baza căruia instituţiile implicate înprevenirea şi 

combaterea corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară asupra 

obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate; 

3.2.9. Principiul parteneriatului public – privat, care recunoaşte importanţa cooptării 

societăţii civile şi a mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a 

măsurilor de prevenire a corupţiei; 

3.2.10. Principiul  accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al 

transparentei decizionale; 

3.3.Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarului public şi a 

personalului contractual se subsumează și principiilor asumate în Legea nr.571/2004 

privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi 

care semnalează încălcări ale legii și anume: 

3.3.1. Principiul legalității, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și 

celelalte unități prevăzute la art.2 din Legea nr. 571/2004 au obligația de a respecta 
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drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, l ibera concurență și 

tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

3.3.2. Principiul supremației interesului public, conform căruia, în înţelesulprezentei 

legi, ordinea de drept, integritatea, impar țialitatea și eficienta autor i tăților publice și 

instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute la art.2 din Legea nr. 

571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege; 

3.3.3. Principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale 

legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită; 

3.3.4. Principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele 

care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni 

inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu 

sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în 

interes public; 

3.3.5. Principiu l bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile 

publice și celelalte unități prevăzutela art.2 din Legea nr. 571/2004 sunt datoare să își 

desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, 

în condiţii de eficiență și economicitate a folosirii resurselor; 

3.3.6. Principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în 

interes public cu privire la aspectele de integritate publică ș i bună administrare, cu scopuL 

de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice și 

al celorlalte unități prevăzute la art.2din Legea nr. 571/2004; 

3.3.7. Principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de 

prevederile  legiipentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a 

sa mai gravă; 

3.3.8. Principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o 

autoritate publică, instituție publică sau altă unitate bugetară din cele prevazute la art.2 

din Legea nr. 571/2004 care a făcut o sesizare, convinsă fiindde realitatea stării de fapt sau 

că fapta constituie o încălcare a legii. 

 

III. CAPITOLUL 2 - Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual din cadrul  Primariei comunei Tătărani 

Art. 4 Asigurarea unui serviciu public de calitate 

4.1. Angajaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia de a asigura un serviciu public de 

calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea 

lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei, în limitele atribuțiilor stabilite 

prin fișa postului, cu respectarea prevederilor legale. 

4.2. În exercitarea funcţiei publice, anga jaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia de a 

avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţă 

administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea 

şi eficacitatea instituţiei. 
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Art. 5 Respectarea Constituției și a legilor 

5.1. Angajaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să respecte 

Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în 

conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea et ici i  profesionale. 

5.2. Angajaţii Primariei comunei Tătărani trebuie să se conformeze dispoziţiilorlegale privind 

restrângerea exercitării unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice sau a funcțiilor 

contractuale deţinute. 

Art. 6 Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice  

6.1. Angajaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia de a apăra în mod loial 

prestigiulinstituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice 

act ori fapt care poate produce prejudicii   imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

6.2. Angajaţilor Primariei comunei Tătărani le este interzis: 

6.2.1. Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile 

acesteia, ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; prevederea se 

aplică şi după încetarea raportului de serviciu /raportului de muncă, pentru o perioadă 

de 2 ani, dacă dispozi ţiile din legi speciale nu prevăd alte termene; 

6.2.2. Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi 

în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea 

de parte; prevederea se aplică şi după încetarea raportuLui de serviciu /raportului de 

muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene; 

6.2.3. Să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege; prevederea se aplică şi după încetarea raportului de serviciu /raportului 

de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte 

termene; 

6.2.4. Să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, 

dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să 

prejudicieze imaginea sau dreptur ile instituţiei ori ale unor funcţionari publici,precum şi 

ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplică şi după încetarea raportuLui de 

serviciu /raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu 

prevăd alte termene; 

6.2.5. Să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării 

de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii, ori instituţiei publice în 

care îşi desfăşoară activitatea; 

6.3. Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter pub lic sau remiterea 

documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei a l te 

autorităţi ori instituţii publice este permisă numai cu acordul conducerii Primariei 

comunei Tătărani; 

6.4. Prevederile prezentului Cod de conduită etică și integritate nu pot fi interpretate ca o 

derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici şi a personalului contractual de a furniza 

informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la 

dreptul funcţionarului public/personalului contractualde a face sesizări în baza Legii nr. 7/14 
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571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte 

unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

Art. 7 Libertatea opiniilor 

7.1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia 

de a respecta demnitatea funcţiei publice /contractuale deţinute, corelând libertatea 

dialogului cu promovarea intereselor instituţiei. 

7.2. În activitatea lor, angajaţi i  Primariei comunei Tătărani  au obligaţia de a respecta 

libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În 

exprimarea opiniilor, angajaţii Primariei comunei Tătărani trebuie să aibă o atitudine 

conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Art. 8 Activitatea publica 

8.1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajaţii  Primariei 

comunei Tătărani desemnaţi în acest sens de Primarul comunei Tătărani. 

8.2. Angajaţii Primariei comunei Tătărani desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri 

publ ice în calitate oficială trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare 

încredinţat de Primarul comunei Tătărani. 

8.3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii Primariei comunei Tătărani pot 

participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că 

opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei.  

Art. 9 Activitatea politică 

9.1. În exercitarea funcţiei lor, angajaților Primariei comunei Tătărani le este interzis: 

9.1.1. Să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

9.1.2. Să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;  

9.1.3. Să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice 

care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;  

9.1.4. Să afişeze, în cadrul instituţiilor, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla 

sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Art. 10 Folosirea imaginii proprii 

În considerarea funcţiei publice/contractua le deţinute, angajaţilor Primariei comunei 

Tătărani. le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni 

publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri e lectorale. 

Art. 11 Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice/contractuale  

11.1. În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei, precum şi cu persoanele fizice sau 

juridice, angajaţii Primariei comunei  Tătărani  sunt obligaţi să aibă un comportament bazat 

pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. 

11.2. Angajaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, 

reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care 

intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin: 

11.2.1. Întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

11.2.2. Dezvăluirea unor aspect  ale vieţii private; 
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11.2.3. Formularea unor sesizări sau plângericalomnioase. 

11.3. Angajaţii Primariei comunei Tătărani  trebuie să adopte o atitudine imparţială şi 

justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Angajațiiau obligaţia 

să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: 

11.3.1. Promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de 

situaţii de fapt; 

11.3.2. Eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind 

naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul 

sau alte aspecte. 

Art. 12 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

12.1. Angajaţii Primariei comunei Tătărani care reprezintă instituţia în cadrul unor 

organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu 

caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau 

instituţiei publice pe care o reprezintă. 

12.2. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţilor Primariei comunei Tătărani  le este 

interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 

12.3. În deplasările externe, angajaţii Primariei comunei Tătărani  sunt obligaţi să aibă o 

conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi 

obiceiurilor ţării gazdă. 

Art. 13 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Angajaţii Primariei comunei Tătărani nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, 

favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, 

prietenilor, ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le 

pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute, ori pot constitui o 

recompensă în raport cu aceste funcţii. 

Art.14 Participarea la procesul de luare a deciziilor 

14.1. În procesul de luare a deciziilor, angajaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia să 

acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod 

fundamentat şi imparţial. 

14.2. Angajaţilor Primariei comunei Tătărani le este interzis să promită luarea unei decizii de 

către instituţie, de către alţi angajați, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privi legiat. 

Art.15 Obiectivitate în evaluare 

15.1. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor pub lice/contractuale de conducere, 

angajaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu 

privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici și personalul 

contractual din subordine. 

15.2. Angajaţii Primariei comunei Tătărani cu funcţii de conducere au obligaţia să 

examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale 

periodice pentru personalul din subordine, precum și atunci când propun ori aprobă 

avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de 

stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori 

discriminare. 
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15.3. Se interzice angajaţilor Primariei comunei Tătărani cu funcţii de conducere să favorizeze 

sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică sau contractuală pe criterii 

discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute 

anterior în prezentul cod etic. 

Art. 16 Folosirea prerogativelor de putere publică / Folosirea abuzivă aatribuțiilor 

funcției deținute 

16.1. Este interzisă folosirea de către angajaţii Primariei comunei Tătărani, în alte scopuri 

decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei pub lice/contractuale deţinute. 

16.2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor 

de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, 

angajaţilor Primariei comunei Tătărani le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau 

avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor 

persoane. 

16.3. Angajaţilor Primariei comunei Tătărani. le este interzis să folosească poziţia oficială 

pecare o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei lor, pentru a influenţa 

anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri. 

16.4. Angajaţilor Primariei comunei Tătărani le este interzis să impună altor angajaţi să se 

înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, 

promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

 

Art. 17 Utilizarea resurselor publice 

17.1. Angajaţii Primariei comunei Tătărani sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice 

şi private a statului şi a unităţilor administrativ - teritoriale, să evite producerea oricărui 

prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 

17.2. Angajaţii Primariei comunei Tătărani au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi 

bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice 

deţinute. 

17.3. Angajaţii Primariei comunei Tătărani  trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor 

care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile 

legale. 

17.4. Angajaţilor Primariei comunei Tătărani care desfăşoară activităţi publicistice în interes 

personal sau activităţi didactice, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica 

instituţiei pentru realizarea acestora. 

Art. 18 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri  

18.1. Orice angajat al Primariei comunei  Tătărani  poate achiziţiona un bun aflat în 

proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, supus vânzării în 

condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:  

18.1.1. Când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 

despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 

18.1.2. Când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării 

bunului respectiv; 

18.1.3. Când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţiila care 

persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces; 
10/14 
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(2) Dispozițiile alin. 18.1. se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau 

închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor 

administrativ teritoriale. 

(3)Angajaţilor Pimariei comunei Tătărani. le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare 

la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale 

supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege. 

(4) Prevederile alin. (18.1) - (18.3) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia conflictului de 

interese. 

IV. CAPITOLUL 3 - Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de 

conduită profesională pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din 

cadrul Primariei comunei Tătărani 

Art. 19 Consilierul de etică 

19.1. Consilierul de etică este un funcționar public care se ocupă de consiliere etică și de 

monitorizarea respectării normelor de conduită. 

19.2. În cazul angajaților Primariei comunei Tătărani, monitorizarea și controlul aplicării 

normelor prevăzute de prezentul Cod de conduită  etică și integritate se realizează astfel: 

19.2.1. Pentru personalul care exercită o funcție publică monitorizarea și controlul se 

realizează de către consilierul de etică. 

19.2.2. Pentru personalul contractual monitorizarea și controlul se realizează de către 

consilierul de etică. 

19.3. Consilierul de etică este nominalizat prin dispoziție a Primarului comunei Tătărani, iar 

fișa postului se va completa în mod corespunzător cu noile atribuții. 

19.4. Consilierul de etică exercită următoarele atribuții: 

19.4.1. Acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici și personalului contractual 

din cadrul Pimariei comunei Tătărani cu privire la respectarea normelor de conduită 

prevăzute de prezentul Cod de conduită  etică și integritate; 

19.4.2. Monitorizarea aplicării prevederilor prezentului Cod de conduită  etică și integritate în 

cadrul Primariei comunei Tătărani; 

19.4.3. Întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către 

angajaţii Primariei comunei Tătărani, la termenele şi în forma standard stabilită prin 

instrucţiuni de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, aprobate de către Primarul 

comunei Tătărani; 

19.4.3. Raportarea privind respectarea normelor de conduită de către angajaţii Primariei  

comunei Tătărani se comunică și acestora. 

19.4.4. Calificarea consilierului de etică în domeniul normelor de conduită şi al consultanţei, 

trebuie să se facă pe parcursul activităţii sale, prin întreprinderea unor acţiuni proactive de 

învăţare, mai ales în ceea ce priveşte dilemele etice ce pot apărea la locul de muncă; 
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19.4.5. Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită de către 

consilierul de etică desemnat se fac de către Primarul comunei  Tătărani. 

Art. 20 Principii de lucru în activitatea consilierului de etică al  Primariei comunei 

Tătărani. 

20.1. Confidenţialitatea 

20.1.1. Conform acestui principiu, informaţiile dobândite în cursul activităţii de monitorizare 

şi consiliere etică care se referă la persoane identificabile şi situaţii concrete, trebuie să rămână 

confidenţiale şi nu vor fi divulgate niciunei persoane neautorizate. 

20.1.2. Consilierul de etică va proteja confidenţialitatea tuturor informaţiilor personale 

adunate în timpul activităţii sale şi se va abţine de la dezvăluirea informaţiilor pe care le 

deţine despre colegi, despre beneficiari, prietenii sau familia colegilor, despre situaţii 

concrete, excepţie făcând următoarele: prevenirea unui pericol iminent, prevenirea 

săvârşirii unei fapte penale sau împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea 

fapte, ori înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. 

20.2. Nondiscriminarea 

20.2.1. Consilierul de etică va trata orice persoană cu acelaşi profesionalism indiferent de 

cultură, naţionalitate, etnie, culoare sau rasă, religie, sex sau orientare sexuală, statut 

marital, abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau orice altă 

caracteristică personală, condiţie sau statut. 

20.2.2. Consi l ierul de et ică va manifesta respect faţă de experienţele, cunoştinţele, 

valorile, ideile, opiniile şi opţiunile celorlalţi şi nu va încerca să le impună propriile sale idei, 

valori sau opinii şi se va abţine de la angajarea de remarci sau comportamente ce aduc 

prejudicii demnităţii celorlalţi. 

20.3. Transparența rezultatelor 

20.3.1. Rezultatele generale (sub formă statistică sau de tipuri de situaţii şi dileme etice) 

ale activităţii de monitorizare şi consiliere etică sunt publice și trebuie aduse la cunoştinţă 

angajaţilor din Primaria comunei Tătărani, precum şi la cunoştinţa publicului. 

20.3.2. Consultarea şi dezbaterea problemelor de conduită – problemele generale şi soluţiile, 

pentru creşterea standardelor etice trebuie dezbătute cu cei afectaţi (funcţionari publici, 

personal contractual, cetăţeni, beneficiari ai instituţiei). 

Art. 21 Metode şi instrumente pentru monitorizarea aplicării prevederilor Codului de 

conduită  etică și integritate 

În activitatea sa, consilierul de etică desemnat poate utiliza metode de lucru diverse, 

precum: ancheta sociologică, interviul, observaţia, experimentul, analiza documentelor, 

analiza de reţea socială etc, în funcţ ie de t ipu l de nevoile de consiliere etică, dilemele 

cu care se confruntă angajaţii, etc. 

V. CAPITOLUL 4 – CONFLICTE DE INTERESE 

 
Prin  conflict  de  interese  se intelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate 

publică sau 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. 
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 Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor 
publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia 
interesului public. 
 Din  definitia data de  legiuitor  conflictului  de  interese vor  fi  analizate 2  elemente  
principale :  
 1.participarea  la  luarea  unei  decizii – aceasta conditie este indeplinita  atunci  cand  
decizia depinde  exclusiv  de  vointa oficialului  public  in  cauza , cat  si  atunci  cand  actiunea  
oficialului public  respective reprezinta  doar  o  veriga din  procesul de  luare  a deciziei. 
Conditia  este  indeplinita si  atunci  cand  oficialul  public  este parte a unui  organism  colectiv 
care  decide  prin  vot, iar  acesta  participa  la  dezbateri  si  la vot ; 
 2.existenta  unui  interes  personal -  acesta  poate  fi  reprezentat de un beneficiu pentru 
sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau 
organizaţii cu care funcţionarul public a avut relaţii politice sau de afaceri. Interesul personal se 
poate referi si la orice datorii pe care funcţionarul public le are faţă de persoanele enumerate 
mai sus. 
 Asadar, pentru a  se  afla  intr-un  conflict  de  interese, oficialul  public trebuie  sa  ia  
parte la  luarea unei  decizii care  sa  ii afecteze un  interes  personal.  
 Tipuri   de   conflicte  de  interese : 
 -conflict  de  interese  potential,  in  situatia  în care un oficial are interese personale de 
natură să producă un conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie publică.  

Exemplu : Conflictul de interese potenţial ‐ X este arhitectul şef al oraşului ABC, iar fratele său 
este directorul unei mari companii de construcţii.  
             -conflictul de interese actual , apare în momentul în care oficialul 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.  

            Exemplu: Conflictul de interese actual ‐ X este arhitectul şef al oraşului ABC, iar 
compania fratelui său a depus documentaţia pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie în 
respectivul oraş.  
              -conflictul de interese consumat, în care oficialul public participă la luarea deciziei cu 
privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale. 

Exemplu: Conflictul de interese consumat ‐ X, în calitatea sa de arhitect şef al oraşului 
ABC, a semnat autorizaţia de construcţie solicitată de compania fratelui său.  

In  acest  sens  trebuie  retinut art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de 
Miniștri al Consiliului Europei,potrivit căruia „Conflictul de interese în materie adminstrativă „se 
naște dintr-o situație în care oficialul are un interes privat care influențează sau este de natură a 
influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a îndatoririlor  sale publice. […] Pentru 
existența conflictului de interese în materie administrativă este suficient ca interesul privat să fie 
de natură a influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a funcției publice; acest rezultat 
nu trebuie neapărat să se producă. […] Dacă în cazul conflictului de interese de tip potențial […] 
în cazul conflictului de interese de tip actual oficialul trebuie să se abțină de la luarea oricăror 
decizii. Conflictul de interese consumat apare în cazul în care oficialul nu s-a abținut de la 
luarea unei decizii în ipoteza unui conflict de interese actual și implică latura sancționatorie a 
reglementării”; 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind 
conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se 
sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.  

                „Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea 
de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate 
publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea 
publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție 
eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea 
mandatului”. 
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 Gradul  de rudenie  si  afinitate 
Rudenia – art. 405 si 406 din  Legea nr. 287/2009 -  privind Codul  civil, cu  modificarile  

si  completarile  ulterioare. 
  Rudenia firească este legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă 
persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. 
            Rudenia civilă este legătura rezultată din adopţia încheiată în condiţiile prevăzute de 
lege. 
            Rudenia în linie dreaptă sau colaterală 
            Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenţei unei persoane dintr-o altă persoană 
şi poate fi ascendentă sau descendentă. 
            Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au 
un ascendent comun. 
Gradul de rudenie se stabileşte astfel: 
    a) în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi, 
nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea; 
    b) în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la 
ascendentul comun şi coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, fraţii sunt rude de 
gradul al doilea, unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al 
patrulea. 
 Gradul  de  rudenie se  aplica  dupa  cum  urmeaza : 
 -gradul I : parintii  si  copii; 
 -gradul II : fratii,  bunicii si  nepotii; 
 -gradul III : unchiul/ matusa si  nepotul/ nepoata  de  frate / sora; 
 -gradul IV : verii  primari. 
 Afinitate – art.406 din  Legea nr. 287/2009 -  privind Codul  civil, cu  modificarile  si  
completarile  ulterioare. 
 Afinitatea este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ. 
Rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii celuilalt soţ. 
 Gradul  de  afinitate  este  luat  in  calcul astfel : 
 -gradul I : socrii  si  nora / ginere; 
 -gradul II :  cumnatele  si  cumnatii; 
 -gradul III :  sotia /sotul unchiului / matusii  si sotia/ sotul   nepotului/ nepoatei   de frate / 
sora; 
 -gradul IV : sotul / sotia varului  primar. 
Art. 22 Conflicte  de  interese  de  natura  administrativa 
22.1 Conflictul de interese privind aleşii locali 
 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 
coruptiei, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare : 
“    Art. 76  
    (1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi 
să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în 
exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul sau ori rudele sale 
de gradul I. 
    (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu 
încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută. 
        Art. 77 
Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii 
locali şi judeţeni sunt prevăzute la art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”( Legea  nr. 215/2001 a  fost  abrogata  
prin O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ) 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
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“Art. 228 
    Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 
    (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din 
Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la 
emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau 
participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material 
pentru sine sau pentru: 
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei 
obligaţii; 
    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la 
care obţine venituri; 
    d) o altă autoritate din care face parte; 
    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o 
plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 
    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a 
consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ 
care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 
    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în 
calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a 
anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 
    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind 
conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 
indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 
    ART. 229 
    Declaraţia de interese şi declaraţia de avere 
    Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi 
declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
22.2 Conflictul de interese privind funcţionarii publici 
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 
coruptiei, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare : 
    ART. 79 
    (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se afla 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; 
    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. 
    (2) 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. 
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    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, 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. 
    (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
 
“    Art. 429 
    Desfăşurarea de activităţi în sectorul public şi în sectorul privat 
    Funcţionarii publici pot desfăşura activităţi remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, 
cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 
 
    Art. 415 
    Dreptul de asociere sindicală 
    (....................); 
    (4)  Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, în funcţii 
nesalarizate, pot deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de 
interese care le este aplicabil. 
    Art. 445 
    Respectarea regimului juridic al conflictului de interese  şi al incompatibilităţilor 
    (1)  Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de 
interese şi al incompatibilităţilor ,precum şi normele de conduită. 
    (2)  În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, 
având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un 
conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a 
acestora. 
    (3)  În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii 
publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii 
sau a conflictului de interese, în termen legal. 
    (4)  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. 
 
         Art. 463 
    Conflictul de interese privind funcţionarii publici 
Funcţionarilor publici li se aplică regimul conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice 
stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice. 
  
    Art. 492 
    Răspunderea administrativ-disciplinară 
    (1)  Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei 
publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege 
constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. 
    (2)  Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
(…………………………………….); 
    k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru 
funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi; 
   m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 
(…………………………………….).” 
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22.3Conflictul de interese privind administratorul  public – personal  contractual cu  
functie  de  conducere 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
    “ART. 246 
    Regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese aplicabil administratorului 
public 
    Administratorul public are obligaţia să întocmească declaraţii de avere şi declaraţii de 
interese şi să le depună în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
 
22.4 Conflictul de interese in  materia  concesionarii bunurilor proprietate  publica a 
U.A.T. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
 
“    Art.. 317 
    Comisia de evaluare 
    (1)  Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-
un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. 
    (2)  Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 
    (3)  Membrii comisiei de evaluare sunt: 
    a) reprezentanţi ai ministerelor sau ai organelor de specialitate ale administraţiei publice 
centrale respective, după caz, precum şi ai ministerului cu atribuţii în domeniul finanţelor 
publice, numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul este statul; 
    b) reprezentanţi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul este unitatea administrativ-
teritorială; 
    c) reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, precum şi ai consiliilor judeţene, consiliilor 
locale sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi structurilor teritoriale ale 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care concedentul 
este o instituţie publică de interes local; 
    d) în cazul în care, pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea 
procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit  legislaţiei în 
vigoare, comisia de evaluare poate include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului. 
    (4)  Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc 
şi sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. 
    (5)  Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de concedent dintre 
reprezentanţii acestuia în comisie. 
    (6)  La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi 
recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din 
perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri. 
    (7)  Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele 
prevăzute la alin. (6) beneficiază de un vot consultativ. 
    (8)  Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor. 
    (9)  Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind 
conflictul de interese prevăzute la art. 321. 
    (..........)” 
           Art.. 321 
   Reguli privind conflictul de interese 



17 

 

    (1)  Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate 
măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de 
interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. 
    (2)  Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
    (3)  Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi 
ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu 
este de natură să defavorizeze concurenţa. 
    (4)  Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au 
dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
    (5)  Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele 
persoane: 
    a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; 
    b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, 
persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; 
    c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi 
susţinători sau subcontractanţi propuşi; 
    d) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al 
ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul entităţii contractante. 
    (6)  Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care 
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale 
cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante.” 
 
22.5 Conflictul de interese in  materia  inchirieriii bunurilor proprietate  publica  a u.a.t. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
    “ART. 338 
    Comisia de evaluare 
    (1) La nivelul autorităţii publice contractante se organizează o comisie de evaluare, 
componenţa acesteia fiind aprobată prin ordin de ministru, respectiv prin dispoziţie a primarului 
sau, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean, care adoptă decizii în mod autonom şi numai 
pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei. 
    (2)  Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.” 
 
 
22.6 Conflictul de interese in  materia  vanzariii bunurilor proprietate  privata  a U.A.T. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
 
    “ART. 363 
    Reguli speciale privind procedura de vânzare  a bunurilor din domeniul privat 
    (1)  Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea 
principiilor prevăzute la art.311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.” 
 
22.7 Conflictul de interese in  materia achizitiilor  publice , achizitiilor  sectoriale , precum 
si  a concesiunilor de lucrări şi a concesiunilor de servicii 
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        Relatiile sociale  cu  privire la  corectitudinea celor cu  functie de  decizie in  procesul de  
achizitii  publice in  indeplinirea atributiilor  de  serviciu   presupun si  abtinerea acestora de  la  
luarea  oricarei  decizii de  natura  sa  le  confere acestora, ori  unei  terte persoane cu  care  
acestia  au  interese comune , direct sau  indirect, un  anumit  avantaj, fiind  exclusa favorizarea  
rudelor sa persoanelor  cu  care  acestia  au  interese  comune. Astfel ,  in  ceea  ce  priveste 
prevenirea  conflictelor de  interese in  achizitiile  publice este  necesar  ca  persoanele  cu  
functii de  decizii, sa  manifeste  un  comportament etic  si  correct, indeplinindu-si obligatiile  
legale  ce  le  revin in  situatia  existentei unui  potential conflict  de  interese.  
       Legiuitorul a reglementat principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie 
publică şi a organizării concursurilor de soluţii. Aceste  sunt: 
    a) nediscriminarea; 
    b) tratamentul egal; 
    c) recunoaşterea reciprocă; 
    d) transparenţa; 
    e) proporţionalitatea; 
    f) asumarea răspunderii. 
 Respectarea acestora  este  litera  de lege si determina cheltuirea corecta a banului 
public. 
  
Legea  nr. 98/2016 – privind  achizitiile  publice ,  cu modificarile  si  completarile  
ulterioare: 
   “SECŢIUNEA a 4-a 
    Reguli de evitare a conflictului de interese 
        Art.. 58 
    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. 
 
        Art.. 59 
    În sensul prezentei legi, 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. 
 
        Art. 60 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate 
cu titlu exemplificativ: 
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori 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 
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natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire; 
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire; 
    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 respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3). 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% 
din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală. 
    Art..61 
    Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de 
achiziţie publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai 
autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura 
de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe 
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 
rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 
       Art.. 62 
    (1) În cazul în care autoritatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 
conflict de interese în sensul art. 59, 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. 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită candidatului/ofertantului 
transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 
    (3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), 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. 
        Art.. 63 
    (1) 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. 
    (2) Autoritatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea şi datele de 
identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen 
de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de 
participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 
    Art.167 
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    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    (……………………………………………………………..) 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 
severe; 
    Art. 216 
    (…………………………………………………………….) 
     (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin 
următoarele documente/informaţii: 
    (…………………………………………………………….) 
    i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în acest sens. 
 
    Art.. 232 
    (1) Sistemul naţional de achiziţii publice cuprinde funcţii de reglementare, asistenţă şi sprijin 
operaţional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului 
de interese, combaterea licitaţiilor trucate şi alte funcţii având ca obiectiv respectarea principiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (2). 
        (…………………………………………………………)”. 
 
 Legea  nr. 99/2016 - privind  achizitiile  sectoriale ,  cu modificarile  si  completarile  
ulterioare: 
 
“ SECŢIUNEA a 4-a 
    Reguli de evitare a conflictului de interese 
        Art. 71 
    Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea 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. 
    Art. 72 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care personalul 
entităţii contractante sau al unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele 
entităţii 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 sau 
independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
        Art.. 73 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 72, 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 al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau 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 al 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 sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă 
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natură, sau se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/ candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii 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 
entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% 
din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală. 
        Art. 74 
    Ofertantul declarat câştigător cu care entitatea contractantă a încheiat contractul sectorial nu 
are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct sau 
indirect, în scopul îndeplinirii contractului sectorial, cu persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în 
cadrul unei proceduri de atribuire sau angajaţi/foşti angajaţi ai entităţii contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care entitatea 
contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile 
contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 
luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului 
respectiv. 
        Art.. 75 
    (1) În cazul în care entitatea contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict 
de interese în sensul art. 72, 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 entităţii contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese. 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), entitatea contractantă va solicita candidatului/ofertantului 
transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 
    (3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), entitatea contractantă 
stabileşte că există un conflict de interese, adoptă măsurile necesare pentru eliminarea 
circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri precum: 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 entităţii contractante. 
    Art. 76 
    (1) Entitatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire numele persoanelor ce 
deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire. 
    (2) Entitatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare 
ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terţului susţinător, în termen de 
maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de 
participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 
    Art. 77 
Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) şi b), pot stabili reguli 
proprii de evitare a conflictului de interese, astfel încât să asigure respectarea principiilor 
prevăzute art. 2 alin. (2). 
    Art. 180 
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    (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului 
sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
     (………………………………………………………………………) 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 
severe, prevăzute la art. 75 alin. (3); 
       Art. 230  
   (………………………………………………………………………..) 
    (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin 
următoarele documente/informaţii: 
    (………………………………………………………………………...) 
    i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în acest sens. 
    Art..252 
    (1) Sistemul naţional de achiziţii sectoriale cuprinde funcţii de reglementare, asistenţă şi 
sprijin operaţional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea 
conflictului de interese, combaterea licitaţiilor trucate şi alte funcţii având ca obiectiv 
respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
    (………………………………………………………………………….).”. 
 
 Legea  nr. 100/2016 - privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare; 
 
   “SECŢIUNEA a 3-a 
    Reguli de evitare a conflictului de interese 
        Art.. 42 
    Pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, autorităţile/entităţile contractante au 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 transparenţei procedurii de 
atribuire şi a tratamentului egal al tuturor candidaţilor şi ofertanţilor. 
        Art... 43 
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii 
personalului autorităţii/entităţii 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 alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care 
compromite imparţialitatea sau independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 
        Art.. 44 
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 
duce la apariţia unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, 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 sau 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 sau 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 că poate avea, 
direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură sau se află într-o 
altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de 
evaluare; 
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    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul 
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de 
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii/entităţii contractante; 
    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/entităţii contractante. 
     (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege 
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% 
din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală. 
        Art.. 45 
    Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea/entitatea contractantă a încheiat contractul 
de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri privind prestarea 
de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de concesiune, cu persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare al solicitărilor de 
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire sau angajaţi/foşti angajaţi ai 
autorităţii/entităţii contractante cu care aceasta a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 
contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea 
contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune. 
 
       Art.. 46 
    (1) În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă identifică o situaţie potenţial 
generatoare de conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, aceasta întreprinde demersurile 
necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi 
prezintă candidatului/ofertantului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în 
opinia autorităţii/entităţii contractante, sunt de natură să genereze un conflict de interese. 
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă solicită 
candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 
    (3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă 
stabileşte că există un conflict de interese, autoritatea/entitatea contractantă va adopta măsurile 
necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând 
măsuri cum ar fi: înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea/verificarea 
ofertelor/solicitărilor de participare, 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/entităţii contractante. 
        Art.. 47 
    Autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentele concesiunii 
numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii/entităţii contractante.  
    ART. 81 
    (1) Autorităţile/entităţile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de 
concesiune orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
    (……………………………………………………………………………………..) 
    e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
    Art.. 114 
    (1) Autorităţile naţionale competente deţin atribuţii în domeniul de aplicare al prezentei legi, 
precum funcţii de reglementare, asistenţă şi sprijin operaţional, control ex-ante, control ex-post, 
monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitaţiilor trucate şi 
alte funcţii având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 
      (…………………………………………………………………………………………..) 
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 -H.G. nr. 395/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare: 
 
“    Art... 1 
    (……………………………………………………………………………………….) 
    (2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa 
unui conflict de interese şi/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei. 
    (3) În cazul în care constată apariţia unei situaţii dintre cele prevăzute la alin. (2), autoritatea 
contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând, 
potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare 
ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au 
legătură cu acestea. 
    (…………………………………………………). 
 
       Art...21 
    (………………………………………………………………………………………)  
   (5)  În îndeplinirea funcţiilor sale, ANAP are acces la formularul de integritate completat de 
autoritatea contractantă în baza prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui 
mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, precum şi la orice informaţii referitoare la identificarea persoanelor care deţin 
funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot 
influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor cu putere de 
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din 
partea acestuia din urmă, necesare pentru verificarea îndeplinirii de către autoritatea 
contractantă a obligaţiei prevăzute la art. 58 din Lege. 
   ART.129 
     (………………………………………………………………………………..…….) 
   (4) Membrii comisiei de evaluare şi experţii externi cooptaţi au obligaţia de a respecta regulile 
de evitare a conflictului de interese prevăzute în cap. II secţiunea a 4-a din Lege. 
       Art... 130 
   1) Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria răspundere o 
declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile 
art. 129 şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de 
interese. 
   2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată de membrii comisiei de evaluare înainte 
de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru depunerea solicitărilor de 
participare/ofertelor, şi conţine următoarele date de identificare: 
    a) numele şi prenumele; 
    b) data şi locul naşterii; 
    c) domiciliul actual; 
    d) codul numeric personal. 
 
    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre 
experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, atunci acesta are 
obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă 
persoană. 
    (4) Situaţiile privind conflictul de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către 
terţi. 
    (5) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru 
evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.”. 
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 Prin Legea  nr. 184/2016 - privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 
interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publica a  fost  introdus  sistemul 
PREVENT, respective autoritatile  contractante/ entitatile au obligatia de  a  asigura 
completarea si  actualizarea formularului de integritate,  de la  publicarea  in SEAP  a 
documentatiei de  atribuire, pe tot parcursul derularii proedurii si  pana la publicarea anuntului 
de atribuire a contractelor de achizitie publica. 
 Prin Hotararea  de Guvern  nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei nationale in 
domeniul  achizitiilor  publice au  fost  introduce prevederi privind imbunatatirea  si extinderea 
sistemelor pentru  prevenirea conflictelor de interese. 
 
 Art. 23 Conflicte  de  interese  de  natura  penala 
 
       Infractiunea de  conflict  de  interese este  prevazuta de  art. 301 din Legea  nr. 286/2009 -  
privind Codul  penal , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare: “Folosirea  functiei pentru 
favorizarea unor  persoane” 
    “Art. 301 
    Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane  
    (1) 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 unu la 5 ani şi interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la 
următoarele situaţii: 
    a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative; 
    b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, 
cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.” 
 

Art.24 Sanctiuni  
 
 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  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
“ART. 25(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 ori starea de incompatibilitate constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii 
respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta 
nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. 
(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a 
constatat existenţa conflictului de interese ori 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 încetării 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 ori a 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 sau a unei stări de incompatibilitate*). 
────────── 
*)  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014, s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor si 
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, constatându-se că acestea sunt constituţionale în măsura în care 
sintagma "aceeaşi funcţie" se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege. 
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Conformart. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din 
legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile 
de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de 
drept. 
 

    (3) 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. 
    (4) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale 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)  Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină 
existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în 
exercitarea demnităţilor publice sau 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.”. 
 
 
VI. CAPITOLUL 5 – INCOMPATIBILITATI 
 
 Incompatibilitatea - este definită ca fiind acea stare în care un oficial public desfășoară 
activități incompatibile cu funcția, interzise prin lege. Incompatibilitatea presupune ocuparea a 
două sau mai multe funcții concomitent (fără ca acest lucru să implice luarea unei decizii). 
Reflectă acele stări în care un oficial public exercită mai multe funcţii în acelaşi timp, deşi este 
interzis de lege. 
 Daca, pentru existenta unui  conflict de  interese, oficialul  public trebuie  sa  ia  o decizie 
care  sa  influenteze  un  interes  personal, pentru  a  se afla  intr-o situatie de incompatibilitate, 
un oficial  public este  suficient  sa  ocupe concomitent  doua  sau mai  multe  functii al  caror  
cumul  este interzis . Conflictul de interese genereaza  o  stare de incompatibilitate lato sensu, 
dar, sub  aspectul  cauzelor care determina  aceasta  incompatibilitate, conflictul de interese  se 
caracterizeaza prin  faptul  ca  factorul  determinant nu este neaparat o  situatie  juridica sau  o  
activitate  incompatibila cu  activitatea care  este  realizata in  cadrul atrbutiilor  de  serviciu 
care-i  revin oficialului  public potrivit Constitutiei Romaniei , republicata si a altor acte 
normative. 
 

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 
coruptiei, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare : 
     “Art.80 
          Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de 
Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o 
demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile 
prezentului titlu.” 
 
Art.26 Incompatibilitati  privind aleşii locali 
 
 26.1 Incompatibilitati  privind primarul si viceprimarul  : 
 
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 
coruptiei, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare : 
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“    Art.. 87 
    (1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, 
preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea 
următoarelor funcţii sau calităţi: 
     a) Abrogată. 
     b) funcţia de prefect sau subprefect; 
     c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de 
durata acestuia; 
     d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, 
membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie 
la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi 
cele financiare, la regiile autonome de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, 
precum şi la instituţiile publice, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor 
la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de 
stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice 
locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-
teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie; 
    e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor 
la o societate comercială; 
    f) Abrogată. 
    g) calitatea de comerciant persoană fizică; 
    h) calitatea de membru al unui grup de interes economic; 
    i) calitatea de deputat sau senator; 
    j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată 
acestora; 
    k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia 
funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii 
neguvernamentale. 
    (1^1) Activitatea desfăşurată de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al 
municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, în calitate de 
membru al consiliului de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care 
unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de 
învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 
publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor 
administrativ-teritoriale nu este retribuită. 
    (2) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti nu pot 
deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean. 
    (3) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot exercita 
funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.”.  
        Art... 89 
    (1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o 
societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean. 
    (2) Incompatibilitatea exista şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local 
deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin. (1). 
    (3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni 
care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din 
totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :   
    “    Art... 227 
    Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali 
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    (1)  Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, primar general şi 
viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, 
consilier local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (2)  Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru 
persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului cod. 
    (3)  Prin activităţi în domeniul didactic pe care primarul şi viceprimarul, primarul general şi 
viceprimarul municipiului Bucureşti, preşedintele şi vicepreşedintele consiliului judeţean le pot 
desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 
462 alin. (2).  
    Art. 152 
    Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului 
    (…………………………………………………………………………………..…………..) 
    (7)  Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără 
a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice 
funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
   (………………………………………………………………………………………………………...) 
Sanctiuni 
     Art. 160 
  Încetarea de drept a mandatului primarului 
   1) Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri: 
   (…………………………………………………………………………………………………) 
      b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, a unei stări de incompatibilitate; 
(…………………………………………………………………………………………………) 
  (3)Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), în situaţia în care 
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost 
contestată, este data expirării perioadei în care primarul are dreptul să conteste raportul de 
evaluare, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice. 
  (4)În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (3), data încetării de 
drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 
 
Exemplu: X este primar în localitatea A şi,concomitent, exercită calitatea de membru al 
consiliului de administraţie la o societate de asigurare. 
Exemplu: X este viceprimar al oraşului A. În acelaşi timp, X exercită și calitatea de cenzor la o 
societate comercială. 

 
26. 2  Incompatibilitati   privind consilierii  locali 

 
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 
coruptiei, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare : 
    Art.. 88 
    (1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea 
următoarelor funcţii sau calităţi: 
    a) funcţia de primar; 
    b) funcţia de prefect sau subprefect; 
    c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul 
propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al 
prefecturii din judeţul respectiv; 
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    d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, 
administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi 
societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la 
regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a 
acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de 
învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea 
unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine 
participaţie, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile reglementate 
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes local 
înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 
interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 
membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau 
confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a 
altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la 
care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului 
judeţean; 
     e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor 
la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care 
îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectiva; 
    f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care 
deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectiva; 
    g) calitatea de deputat sau senator; 
    h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora. 
    (1^1) Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate de 
membru al consiliilor de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care 
unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de 
învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 
publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor 
administrativ-teritoriale nu este retribuită. 
    (2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat 
de consilier judeţean. 
       Art.. 89 
    (1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o 
societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean. 
    (2) Incompatibilitatea exista şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local 
deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin. (1). 
    (3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni 
care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din 
totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 
       Art.. 90 
    (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, 
director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau 
cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile 
comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi 
administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare 
de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei 
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publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în 
subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile 
comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt 
deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. 
    Art.. 91 
    (1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul 
prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea 
sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie incompatibilă cu cea de 
ales local. 
    (1^1) Starea de incompatibilitate durează până la data încetării de drept a mandatului în care 
alesul local a exercitat o funcţie sau o calitate incompatibilă cu aceasta sau până la data la care 
a încetat funcţia sau calitatea care a determinat starea de incompatibilitate. 
    (2) În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la 
care alesul local, soţul sau rudă de gradul I a acestuia devin acţionari. 
    (3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care 
atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceasta 
funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este 
obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. 
    (4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţa la una dintre 
cele doua funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin 
care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 
zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice 
persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 
    (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios 
administrativ competenta. 
    (6) În cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui 
nou primar, iar în cazul consilierilor locali şi consilierilor judeţeni, se va proceda la validarea 
mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”.  
    Art.. 93 
    (1) Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în 
aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub 
autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile 
judeţene respective. 
    (2) Încălcarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea 
de drept a raporturilor de muncă. 
    (3) Constatarea încetării raporturilor de muncă se face prin ordin sau dispoziţie a 
conducătorilor autorităţilor publice sau ai agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1). Prevederile 
art. 92 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
        Art.. 227 
    Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali 
    (1)  Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, primar general şi 
viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, 
consilier local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
          Art.. 131 
       Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unităţii administrativ-
teritoriale 
       Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în 
societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt 
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desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului 
incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.”. 
Sanctiuni 
    Art. 204 
   Încetarea mandatului de consilier local şi de consilier judeţean: 
  (……………………………………………………………………………………………….) 
   (2)  Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 
    (………………………………………………………………………………………………) 
    b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, a unei stări de incompatibilitate; 
    (………………………………………………………………………………………………) 
    (4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care 
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost 
contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local, respectiv consilierul judeţean, 
după caz, are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  (………………………………………………………………………………………………).” 
 
Exemplu: Y este consilier local în consiliul local al comunei ABC. În acelaşi timp, exercită și 
calitatea de angajat în cadrul primăriei comunei ABC. 
 
             Art.26.3. Incompatibilitati  privind funcţionarii publici 
 
1.Incompatibilitati 
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 
coruptiei, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare : 
    “SECŢIUNEA a 5-a 
    Incompatibilităţi privind funcţionarii publici 
    Art. 94 
    (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice 
sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. 
    (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate 
sau neremunerate, după cum urmează: 
    a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 
    b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este 
suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale; 
    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. 
    (2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), 
funcţionarul public care: 
    a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele 
statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu 
integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare; 
    b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de 
reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de 
conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 
    c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie 
publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 
    (2^2) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul 
public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect 
finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe 
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contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor 
publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în 
cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care 
activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese 
cu funcţia publică pe care o ocupă. 
     (3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de 
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de 
natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda 
consultanţa de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor 
publici. 
    (4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea 
unor acte în legătura cu funcţia publică pe care o exercita. 
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul 
public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.”. 
2.Raporturi ierarhice  directe 
    Art.. 95 
    (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi 
sunt soţi sau rude de gradul I. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de 
demnitar. 
    (3) Persoanele care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în 
termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea 
de demnitar. 
    (4) Orice persoană poate sesiza existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2). 
    (5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) 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. 
    (6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se 
constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea 
raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau rudă de gradul I. 
    Art.96 
    (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special 
pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-
artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut 
special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în 
legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public 
parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului. 
     (2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), 
documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau 
instituţia publică la care aceştia sunt numiţi.”. 
3.Candidaturi 
    “    Art.. 97 
    (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie 
de demnitate publică. 
    (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspenda: 
    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.”. 
4.Apartenenta la  formatiuni politice  
  “    Art.. 98 
    (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. 
    (2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale 
partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic. 
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    (3) Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu 
pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.”. 
5.Incompatibilitati  privind apartenenta la organele  de  conducere a  sindicatelor  
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
   “    Art. 415 
    Dreptul de asociere sindicală 
    (1)  Dreptul de asociere sindicală şi de asociere la organizaţii profesionale este garantat 
funcţionarilor publici. 
    (2)  Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi 
să exercite orice mandat în cadrul acestora. 
    (3)În situaţia în care funcţionarii publici sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor 
sindicale, în funcţii salarizate, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în 
organele de conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. 
În cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de 
conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o 
perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală. 
    (4) Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, în funcţii 
nesalarizate, pot deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de 
interese care le este aplicabil. 
    Art. 429 
    Desfăşurarea de activităţi în sectorul public şi în sectorul privat 
    Funcţionarii publici pot desfăşura activităţi remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, 
cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 
       Art.. 445 
    Respectarea regimului juridic al conflictului de interese  şi al incompatibilităţilor 
    (1)  Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de 
interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită. 
    (2)  În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, 
având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un 
conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a 
acestora. 
    (3)  În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii 
publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii 
sau a conflictului de interese, în termen legal. 
    (4)  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. 
       Art.. 460 
    Regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice 
Funcţionarilor publici li se aplică regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice 
stabilit prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice. 
     Art. 462 
  Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile  cu funcţia public: 
  (1)Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, 
prin care se stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică. 
  (2)Activităţile în domeniul didactic pe care funcţionarii publici le pot desfăşura, în condiţiile 
legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care 
ocupă funcţii didactice în instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/acreditate în 
condiţiile legii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul 
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programelor de formare profesională a adulţilor organizate în condiţiile actelor normative din 
domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau 
de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare 
profesională a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării 
profesionale a adulţilor. 
    (3)Funcţionarii publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a 
respecta programul de lucru prevăzut de lege sau de reglementările proprii ale instituţiilor în 
cadrul cărora sunt numiţi. 
6.Sanctiuni 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
    Art. 492 
    Răspunderea administrativ-disciplinară 
    (1)  Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei 
publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege 
constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. 
    (2)  Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
       (…………………………………………………………………………………………...); 
       l) 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; 
      (…………………………………………………………………………………………..).” 
  (8)Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de 
disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare, cu excepţia 
abaterii disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilităţi, pentru care 
sancţiunea disciplinară se aplică în condiţiile prevăzute la art. 520 lit. b). 
        Art. 494 
    Comisia de disciplină 
    (1)  În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină având 
următoarea competenţă: 
    (………………………………………………………………………………………………) 
    c) sesizarea autorităţii responsabile de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi 
funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale pentru abaterea disciplinară referitoare la 
incompatibilităţi prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. l), în vederea verificării şi soluţionării. 
   (……………………………………………………………………………………………….) 
 
    Art..520 
  Destituirea din funcţia publică 
  Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 493, prin act administrativ al 
persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară 
aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: 
  (………………………………………………………………………………………………..) 
  b)dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru 
încetarea acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de 
incompatibilitate; situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii 
nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Exemplu: Primăria X câştigă un proiect finanţat din fonduri structurale. Echipa de proiect, 
incluzând managerul de proiect, asistent, responsabil financiar a fost formată din funcţionari 
publici din Primăria X. Funcţionarilor publici li s-au încheiat contracte de muncă pe lângă cele 
deja existente. Conform alineatului 2, litera a), articolul 94 din Legea nr. 161/2003, funcţionarii 
publici nu pot deţine alte funcții și nu pot desfășura alte activităţi remunerate în cadrul instituţiilor 
publice. 
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Art.26.4.Incompatibilitati  privind administratorul  public – personal  contractual cu  
functie  de  conducere 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
    “ART. 246 
    Regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese aplicabil administratorului 
public 
    Administratorul public are obligaţia să întocmească declaraţii de avere şi declaraţii de 
interese şi să le depună în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

Art.26.5.Incompatibilitati  privind consilierul  de  etica  
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
    Art. 453 
  Incompatibilităţi cu calitatea de consilier de etică 
  (1)  Nu poate fi numit consilier de etică funcţionarul public care se află în următoarele situaţii 
de incompatibilitate: 
   a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau 
instituţiei publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia; 
   b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a); 
   c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii sau 
instituţiei publice. 
   (2)În cazul în care situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) intervin ulterior dobândirii 
în condiţii legale a calităţii de consilier de etică, statutul de consilier de etică încetează în 
condiţiile prezentului cod. 
    Art. 456 
  Încetarea calităţii de consilier de etică 
  (1)  Calitatea de consilier de etică încetează în următoarele situaţii: 
    (……………………………………………………………………………………………..) 
    c) în cazul intervenirii unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la art. 453; 
    (……………………………………………………………………………………………..) 
Art.26.6.Incompatibilitati  in  materia  concesionarii bunurilor proprietate  publica a u.a.t. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
“    Art.. 317 
    Comisia de evaluare 
      (……………………………………………………………………………………………) 
      (11) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată 
concedentul despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei 
incompatibile, dintre membrii supleanţi. 
  (12)Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii 
acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit 
sau forţei majore. 
     (...........................................................................................................................................).”. 
Art.26.7.Incompatibilitati  in  materia  inchirierii bunurilor proprietate  publica  a U.A.T. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
    “    Art.. 338 
    Comisia de evaluare 
    (1) La nivelul autorităţii publice contractante se organizează o comisie de evaluare, 
componenţa acesteia fiind aprobată prin ordin de ministru, respectiv prin dispoziţie a primarului 
sau, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean, care adoptă decizii în mod autonom şi numai 
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pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei. 
    (2)  Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.” 
 
               Art.26.8. Incompatibilitati  in  materia  vanzariii bunurilor proprietate  privata  a 
U.A.T. 
 
O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul  administrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare :  
 
    “    Art.. 363 
    Reguli speciale privind procedura de vânzare  a bunurilor din domeniul privat 
    (1)Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 
se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art.334-346, cu respectarea 
principiilor prevăzute la art.311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.” 
 
 Art.26. 9.Sanctiuni  
 
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  modificarile  si  completarile  ulterioare : 
“    Art.. 25 
    (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 ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară 
şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în 
măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte 
elementele constitutive ale unei infracţiuni. 
    (2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care 
s-a constatat existenţa conflictului de interese ori 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 încetării 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 ori a 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 sau a unei stări de incompatibilitate*). 
────────── 
*)  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014, s-a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor si 
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, constatându-se că acestea sunt constituţionale în măsura în care 
sintagma "aceeaşi funcţie" se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege. 
Conformart. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din 
legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile 
de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de 
drept. 

────────── 
    (3)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. 
    (4)Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale 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. 
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    (5)Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină 
existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în 
exercitarea demnităţilor publice sau 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.”. 

VII.CAPITOLUL 6 - Răspunderea funcţionarilor publici şi a personalului contractual 

din cadrul Primariei comunei Tătărani 

Art. 27 Răspunderea disciplinară 

27.1. Încălcarea normelor prezentului Cod de conduită etică și integritate atrage răspunderea 

disciplinară a funcționarilor publici, potrivit art. 499 – Răspunderea administrativ-

disciplinară din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si  completările ulterioare. 

27.2. Încălcarea normelor prezentului Cod de conduită etică și integritate atrage 

răspunderea disciplinară apersonalului contractual potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, 

republicată. 

Art. 28 Comisia de disciplină 

25.1. Atribuțiile comisiei de disciplină se completează și cu aceea de a cerceta încălcarea 

prevederilor prezentului Cod de conduită  etică și integritate și de a propune aplicarea 

sancțiunilor disciplinare, în condițiile art. 499 – Răspunderea administrativ-disciplinară din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarilesicompletările ulteriaore și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

25.2. Angajaţii Primariei comunei  Tătărani nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel 

pentru sesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, 

cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită. 

25.3. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor 

infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii. 

25.4. Angajaţii Primariei comunei Tătărani  răspund potrivit legii în cazurile în care, prin 

faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, crează prejudicii 

persoanelor fizice sau juridice. 

VIII.CAPITOLUL 7 - Dispoziții finale 

Art. 29 Legislație-Dispozițiile prezentului Cod de conduită etică și integritate se 

completează cu prevederile legislației specifice funcției publice, cu prevederile legislației 

muncii, precum și cu alte reglementări în domeniu. 

Art 30 Asigurarea publicităţii - Pentru informarea cetăţenilor, se va asigura publicitatea şi 

afişarea prezentuL Cod etică pe site-ul oficial al Primariei comunei Tătărani 

 

 

PRIMAR, 
PĂTRU CONSTANTIN 
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