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1. SCOP  
1.1 Scopul prezentei procedurii este de a descrie etapele ce trebuie parcurse de către personalul 
contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  în vederea evitării situațiilor de conflicte 
de interese.  
 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
2.1 Procedura se aplică la nivelul tuturor secțiilor, serviciilor și birourilor Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt.   
 
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
3.1 Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare. 
3.2 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3.3 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 
modificările și completările ulterioare.  
3.4 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
3.5 Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare. 
3.6 Hotărârea Guvernului  nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și 
Registrului declarațiilor de interese. 
3.7 Hotărârea Guvernului  nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activității de audit public intern. 
3.8 Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe   perioada 
2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor 
de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum şi 
a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public. 
3.9 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
3.10 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
3.11 Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv,         
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3.12 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului          
controlului intern managerial al entităților publice. 
3.13 Ghidul Agenției Naționale de Integritate - 2018 - privind incompatibilitățile și conflictele de 
interese,  publicat site-ul Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu, la secțiunea ,,A.N.I. 
interactiv”, subsecțiunea ,,Ghiduri. 
3.14 Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interse, publicat site-ul Agenției Naționale de 
Integritate www.integritate.eu, la secțiunea ,,A.N.I. interactiv”, subsecțiunea ,,Ghiduri”. 
3.15 Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declrațiile de 
avere și de interese, publicat site-ul Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu, la secțiunea 
,,A.N.I. interactiv”, subsecțiunea ,,Ghiduri . 
3.16 Codul Etic al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat sub nr. 723/14.03.2019, cu 
modificările și completările ulterioare. 
3.17 Regulamentul de Organizare și Funcționare al  al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt – 
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, cu modificările și completările 
ulterioare . 
3.18 Dispoziția Managerului CJCA Olt nr. 47/01.03.2021 cu privire la stabilirea componenței Comisiei 
de monitorizare, a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și stabilirea 
responsabililor cu riscurile.  
3.19 Regulamant de ordine interioară nr. 2447/18.07.2019 pentru personalul din cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt.   
 

http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?d=2020-09-01
http://www.integritate.eu/
http://www.integritate.eu/
http://www.integritate.eu/
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4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI                                 
 
4.1. Definiții 
4.1.1 Achiziție sau achiziție publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul 
unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori 
economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori 
nu realizării unui interes public. 
4.1.2 Autoritate sau instituție publică -  orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau 
administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, 
după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul 
român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice 
operator sau operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun 
prevederilor prezentei legi partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de 
utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani public. 
4.1.3 Autorități contractante  -  autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și 
structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite 
competențe în domeniul achizițiilor publice;organismele de drept public; asocierile formate de una sau 
mai multe autorități contractante. 
4.1.4 Cod de etică - descrie ansamblul de valori, principii si norme etice necesare pentru respectarea 
demnității, integrității, precum şi pentru asigurarea unor raporturi echitabile atât între personalul unei  
autorități sau instituţii publice, cât şi în raporturile dintre personalul acestora cu cetățenii. 
4.1.5 Compartiment – structură funcțională din cadrul instituției constituită la nivel de serviciu, birou sau 
birou. 
4.1.6 Comisia de monitorizare – structură constituită prin Decizie a Managerului cu atribuții de  
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control 
intern managerial, la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
4.1.7 Conflict de interese  - situația sau împrejurarea în care interesul personal (direct ori indirect) al 
angajatului contravine interesului public general, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența 
și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin 
în exercitarea funcției publice deținute  
4.1.8 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu 
obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod 
economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și 
procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice 
pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale 
și a celor specifice. 
4.1.9 Contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. 
4.1.10 Contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziție publică. 
4.1.11 Document al achiziției - anunțul de participare, documentația de atribuire, precum și orice 
document suplimentar emis de autoritatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie 
ori stabili elemente ale achiziției sau ale procedurii de atribuire. 
4.1.12 Documentația de atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte 
informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu 
privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de 
atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele 
de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale 
aplicabile. 
4.1.13 Entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie 
autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu 
personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public. 

http://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?d=2019-11-26
http://lege5.ro/App/Document/gm2donrwha/legea-serviciilor-comunitare-de-utilitati-publice-nr-51-2006?d=2019-11-26
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4.1.14 Interes personal - orice avantaj material sau de altă natură urmărit ori obținut, în mod direct sau 
indirect, pentru sine ori pentru alții, de către  aleșii locali sau funcționarii publici, prin folosirea reputației, 
influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces ca urmare a exercitării funcțiilor pe care le 
dețin. 
4.1.15 Interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și 
autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de 
Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte. 
4.1.16 Membrii Comisiei de monitorizare  – conducătorii structurilor din prima linie de conducere din 
cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
4.1.17 Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct 
de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea 
tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire. 
4.1.18 Ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire. 
4.1.19 Operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau 
grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări și/sau a unei 
construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între 
două ori mai multe dintre aceste entități. 
4.1.20 Persoană contractuală – persoană angajată cu contract individual de muncă, conform   Codului 
muncii, cu modificările și completările ulterioare. 
4.1.21  Persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității contractante, membrii organelor 
decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte 
persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau 
desfășurarea procedurii de atribuire. 
4.1.22 Primul nivel de conducere – conducătorii compartimentelor din cadrul unei entități publice aflate 
sub directa coordonare a conducătorului entității 
4.1.23 Președintele  Comisiei de monitorizare  – managerul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
delegat  prin decizie; 
4.1.24 Secretariatul al Comisiei de monitorizare – salariat din cadrul Biroului Resurse Umane,  
nominalizat prin Decizia managerului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt de constituire a Comisiei 
de monitorizare.  
 
4.2. Abrevieri 
4.2.1 ANI = Agenția Națională de Integritate  
4.2.2 CJCA Olt = Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 
4.2.3 CM. = Comisia de monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial la Consiliul Județean Olt; 
4.2.4 Ed. = Ediție; 
4.2.5 EP = Entitate publică; 
4.2.6 PCM = Președintele Comisiei de monitorizare; 
4.2.7 PS = Procedură de sistem; 
4.2.8 Rev. = Revizie; 
4.2.9 SCIM = Sistemul de control intern managerial; 
4.2.10 SNA = Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 
4.2.11 SEAP = Sistemul Electronic de Achiziții Publice. 
4.2.12 SCM = Secretariatul Comisiei de monitorizare; 
 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 

 
5.1 Generalități privind conflictul de interese și declarația de interese  
 
5.1.1 Definiție  
5.1.1.1  Prin conflict de interese se înțelege situația în care o  persoană care exercită o demnitate publică 
sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea 
cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative. 
5.1.1.2 Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și 
funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public. 

http://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?d=2020-08-20
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5.1.1.3 Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o 
ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal. 
5.1.1.4  Expresia  ,,participarea la luarea unei decizii”, referitoare la oficialul public,  presupune: 

a) decizia să depindă exclusiv de voința oficialului public în cauză; 
b) acțiunea oficialului public respectiv reprezintă doar o verigă din procesul de luare a deciziei; 
c) oficialul public  este parte a unui organism colectiv care decide prin vot, iar acesta participă la 

dezbateri și la vot. 
5.1.1.5 Interesul  personal  a unui oficial public presupune  un beneficiu pe care oficialul public sau o 
persoană apropiată acestuia îl obține ca urmare a deciziei luate. 
5.1.1.6  Funcționarul  public  este în conflict de interese  atunci când acesta are  un interes personal care 
influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor lui oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. 
5.1.1.7 Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia 
sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul 
public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care 
funcționarul public le are față de aceste persoane..  
 
5.1.2 Tipuri de conflicte de interese: 
5.1.2.1 Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri, respectiv: 

a) potențial; 
b) actual; 
c) consumat  

5.1.2.2  Conflictul de interese poate fi potențial în situația în care o  persoană care exercită o demnitate 
publică sau o funcție publică are interese personale de natură să producă un conflict de interese dacă ar 
trebui luată o decizie publică. 
5.1.2.3 Conflictul de interese actual apare în momentul în care o  persoană care exercită o demnitate 
publică sau o funcție publică este pusă în situația de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar 
avantaja un apropiat de-al său sau un partener de afaceri. 
5.1.2.4 Conflictul de interese consumat  apare atunci când o  persoană care exercită o demnitate publică 
sau o funcție publică participă la luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, încălcând 
prevederile legale. 
 
5.1.3 Legi relevante pentru reglementarea conflictului de interese: 
5.1.3.1 Pentru aspectele administrative: 

1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

2) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției; 

3) Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte 
normative. 

4) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
5) Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină, cu modificările şi completările ulterioare. 
6) Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 
7) Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

8) Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activității de audit public intern. 

http://lege5.ro/App/Document/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/gezdmojygq/legea-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-integritate?d=2020-09-01
act:105528%200
act:105528%200
act:105528%200
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9) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

5.1.3.2 Pentru aspectele penale: 
1) Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare; 
2) Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 

modificările și completările ulterioare. 
5.1.3.3 Legislație secundară 

1) Hotărârea Guvernului  nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere 
și Registrului declarațiilor de interese; 

2) Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 
publice naționale aferente acestora. 

3) Hotărârea Guvernului  nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe 
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și 
măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență 
instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de 
publicare a informațiilor de interes public; 

4) Ghidul Agenției Naționale de Integritate - 2019 - privind incompatibilitățile și conflictele de 
interese,  publicat site-ul Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu, la secțiunea ,,A.N.I. 
interactiv”, subsecțiunea ,,Ghiduri; 

5) Ghidul de completare a declarațiilor de avere și interse, publicat site-ul Agenției Naționale de 
Integritate www.integritate.eu, la secțiunea ,,A.N.I. interactiv”, subsecțiunea ,,Ghiduri”;  

6) Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declrațiile de 
avere și de interese, publicat site-ul Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu, la 
secțiunea ,,A.N.I. interactiv”, subsecțiunea ,,Ghiduri;   
 

5.1.4 Grade de rudenie și afinitate, membru de familie: 
5.1.4.1 Pentru a nu exista confuzii în prezenta procedură, vom defini care sunt gradele de rudenie și de 
afinitate. Gradul de rudenie se aplică după cum urmează: 

a) gradul I: părinții și copii; 
b) gradul II: frații, bunici și nepoti; 
c) gradul III: unchiul/mătușa şi nepotul de frate; 
d) gradul IV: verii primari. 

5.1.4.2 Relația de afinitate apare între un soț/soție și rudele celuilalt soț/soție. Gradul de afinititate este 
luat în calcul astfel: 

a) gradul I: socrii şi nora/ginere; 
b) gradul II: cumnatele și cumnații; 
c) gradul III: unchiul și soția nepotului de frate; 
d) gradul IV: verii, soții și soțiile acestora. 

5.1.4.3 Prin membru de familie se înțelege: 
a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin 

adopție, potrivit legii, astfel de rude; 
b) soțul; 
c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în 

cazul în care conviețuiesc. 
5.1.4.4 Conform art.  177 alin. (2) din Codul penal al Romaniei, cu modificările și completările ulterioare, 
dispozițiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute  la art. 177 alin. (1), se 
aplică, în caz de adopție, și persoanei adoptate ori descendenților acesteia în raport cu rudele firești. 
 
5.1.5 Conflictul de interese în legislația românescă 
5.1.5.1  Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare 
5.1.5.1.1  Conform prevederilor art. 175 alin. (1) din Codul Penal al României, cu modificările și 
completările ulterioare, funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent 
sau temporar, cu sau fără o remunerație: 

http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?d=2020-09-01
http://www.integritate.eu/
http://www.integritate.eu/
http://www.integritate.eu/
http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41994473&d=2020-09-01#p-41994473
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a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii 

legislative, executive sau judecătorești; 
b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură; 
c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator 

economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de 
realizarea obiectului de activitate al acesteia. 

5.1.5.1.2 În temeiul prevederilor  art. 175 alin. (2) din Codul Penal al României, cu modificările și 
completările ulterioare,  de asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana 
care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este 
supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. 
5.1.5.1.3 Potrivit prevederilor  art. 176 din Codul Penal al României, cu modificările și completările 
ulterioare, prin termenul public se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice sau alte 
persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică. 
5.1.5.1.4 În conformitate cu  prevederile  art.  301 alin. (1)  din Codul Penal al României,  cu modificările și 
completările ulterioare,  fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit 
un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin 
până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani. 
5.1.5.1.5 În temeiul prevederile art.  301 alin. (2)  din Codul Penal al României,  cu modificările și 
completările ulterioare, dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la 
următoarele situații: 

a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative; 
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu 

respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. 
 

5.1.5.2 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 
modificările și completările ulterioare 

5.1.5.2.1  Conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sunt pedepsite cu închisoarea 
de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de 
bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: 

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau 
însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând 
informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; 

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori 
permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații 

5.1.5.2.2 Potrivit  prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, în sensul prezentei legi, 
operațiunile financiare constau în operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de 
schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori 
privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale. 
Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie o acțiune de 
intermediere în circulația bunurilor făcută în mod organizat și sistematic, în scopul obținerii de profit. 
5.1.5.2.3  Potrvit prevederilor  art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare,  fapta persoanei care 
îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane 
juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori 
pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. 
 
5.1.5.3 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
5.1.5.3.1 În temeiul prevederilor  art. 445  alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi 
al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită. 
5.1.5.3.2 Conform prevederilor  art. 445  alin. (2) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, în aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având 

http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41994473&d=2020-09-01#p-41994473
http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995465&d=2020-09-01#p-41995465
http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995465&d=2020-09-01#p-41995465
http://lege5.ro/App/Document/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?pid=23439113&d=2020-09-01#p-23439113
http://lege5.ro/App/Document/gi3dkobu/legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-faptelor-de-coruptie?d=2020-09-01
act:3416837%20291971076
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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.  
5.1.5.3.3 În temeiul  prevederilor  art. 445  alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 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. 
 
5.1.5.4 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

5.1.5.4.1 În temeiul prevederilor art. 79 alin. (1) din Cartea I, Titlul IV din  Legea nr.  161/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una 
dintre următoarele situații: 

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 
persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; 

b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au 
calitatea de soț sau rudă de gradul I; 

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care 
trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. 

5.1.5.4.2 În conformitate cu prevederile  art. 79 alin. (2) din Cartea I, Titlul IV din  Legea nr.  161/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, în cazul existenței unui conflict de interese, funcționarul public este 
obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l 
informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile 
care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, în termen de cel mult 3 zile de la data 
luării la cunoștință. 
5.1.5.4.3 În baza prevederilor art. 79 alin. (3) din Cartea I, Titlul IV din  Legea nr.  161/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, în cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorității sau 
instituției publice, la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcționarul public în 
cauză, va desemna un alt funcționar public, care are aceeași pregătire și nivel de experiență. 
5.1.5.4.4 Conform prevederilor art. 79 alin. (4) din Cartea I, Titlul IV din  Legea nr.  161/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, încălcarea dispozițiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea 
disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 
 
5.1.6 Prevederi legale privind Declarația de interese 

 
5.1.6.1  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare 

5.1.6.1.1 Categoriile de persoane  care au obligația depunerii declarațiilor de avere  interese și de 
interese sunt prevăzute la   art. 1. alin.  (1) din  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea 
altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, unde la pct. 31 sunt prevăzute persoanele 
cu funcții de conducere și de control, precum și funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, care își 
desfășoară activitatea în cadrul tuturor autorităților publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul 
tuturor instituțiilor publice.   
5.1.6.1.2  Potrivit  prevederilor art. 1. alin.  (3) din  Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, activitatea de evaluare a declarațiilor de avere, a datelor, a informațiilor și a modificărilor 
patrimoniale intervenite, a intereselor și a incompatibilităților pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) 
se desfășoară în cadrul Agenției Naționale de Integritate, înființată prin Legea nr. 144/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, denumită în 
continuare Agenția.  
5.1.6.1.3  În conformitate cu  prevederile art. 2. din  Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 și 2 și se 
trimit Agenției copii certificate, împreună cu codul numeric personal al declarantului. 

http://lege5.ro/App/Document/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?pid=23433928&d=2020-09-01#p-23433928
http://lege5.ro/App/Document/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?pid=23433932&d=2020-09-01#p-23433932
http://lege5.ro/App/Document/gezdmojygq/legea-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-integritate?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/gezdmojygq/legea-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-integritate?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?pid=43905155&d=2020-09-09#p-43905155
http://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?pid=43905195&d=2020-09-09#p-43905195
http://lege5.ro/App/Document/gezdmojygq/legea-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-integritate?d=2020-09-09
http://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?pid=43905521&d=2020-09-09#p-43905521
http://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?pid=43905584&d=2020-09-09#p-43905584
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5.1.6.1.4 În temeiul prevederilor  art. 3. alin. (1)  din  Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, declarațiile de avere și declarațiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate 
doar în condițiile prevăzute de prezenta lege. 
5.1.6.1.5 In temeiul art. 3 alin. (3) din  Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare,  
declarațiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind funcțiile și activitățile prevăzute în 
anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței 
în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, cu modificările și completările ulterioare 
 
5.1.6.2 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

5.1.6.2.1 Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) din Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, persoanele care exercită demnitățile publice și funcțiile publice 
prevăzute în prezentul titlu vor depune o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la 
funcțiile și activitățile pe care le desfășoară, cu excepția celor legate de mandatul sau funcția publică pe 
care o exercită. 
5.1.6.2.2 În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) din Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, funcțiile și activitățile care se includ în declarația de interese sunt: 

a) calitatea de asociat sau acționar la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de 
interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale; 

b) funcția de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților reglementate 
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regiilor autonome, 
companiilor/societăților naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor 
sau fundațiilor ori al altor organizații neguvernamentale; 

c) calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale; 
d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, 

deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic. 
5.1.6.2.3 Conform prevederilor art. 111 alin. (3) din Cartea I, Titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la alin. (1), care nu îndeplinesc alte funcții 
sau nu desfășoară alte activități decât cele legate de mandatul sau funcția pe care o exercită, depun o 
declarație în acest sens. 
 
5.1.6.3 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
5.1.6.3.1  În temeiul prevederilor art. 445  alin. (4) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, la numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii 
prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere şi 
declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.  
 
5.1.7 Diferența între conflicte de interese și incompatibilități: 
5.1.7.1 Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifestă atât în sistemul administrativ cât și în 
mass-media, este confuzia care se creează între conflictul de interese și incompatibilități. Dacă, pentru 
existența unui conflict de interese persoanele publice, trebuie să ia o decizie care să influențeze un 
interes personal, pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio 
decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis 
de lege. 
5.1.7.2 Exemplu de conflict de interese: primarul A din orașul X semnează un contract cu firma soției sale. 
Un alt exemplu este organizarea unei licitații de către Consiliul Județean B la care participă și câștigă 
firma fratelui președintelui consiliului. 
5.1.7.3 Exemplu de incompatibilitate: viceprimarul X deține în același timp și funcția de membru al 
consiliului de administrație al unei regii autonome de interes local sau a unei societăți comerciale aflate în 
subordinea consiliului local. 

 

http://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?pid=43905584&d=2020-09-09#p-43905584
http://lege5.ro/App/Document/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?d=2020-09-09
http://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?d=2020-09-01
act:137038%200
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5.2.  Modul de lucru 
 

 
5.2.1  Evitarea conflictului de interese de către persoanele contractuale din cadrul CJCA Olt 
 
5.2.2.1 Situațiile  în care pot apare conflicte de interese 
5.2.2.1.1 În temeiul prevederilor art. 79 alin. (1) din Cartea I, Titlul IV din  Legea nr.  161/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una 
dintre următoarele situații: 

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la 
persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; 

b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au 
calitatea de soț sau rudă de gradul I; 

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care 
trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. 

5.2.2.1.2  Cu toate că Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare,  reglementează 
situațiile de conflict de interese pentru funcționarii publici fără a menționa expres și personalul contractual 
angajat în autoritățile  sau instituțiile publice, conflictul de interese, definit la art. 70 din Cartea I,  Titlul IV 
din aceeași lege, se referă și la angajații  contractuai în sensul că  contravine interesului public, astfel 
încât afectează sau ar putea afecta independența și acestora  în luarea deciziilor, ori îndeplinirea la timp 
și cu obiectivitate a îndatoririlor care le revin în exercitarea funcțiilor pe care le  dețin. 
5.2.2.1.3 Gradele  de rudenie și relațiile de afinitate sunt prevăzute la pct. 5.1.4.1 și 5.1.4.2 din prezenta 
procedură. 
 
5.2.2.2 Evitarea conflictului de interese în situația în care funcționarul public sau persoana 
contractuală   este chemată să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu 
privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial 
5.2.2.2.1  În situația  prevăzută la pct. 5.2.2.1.1  lit. a) din prezenta procedură funcționarul public sau 
persoana contractuală  este obligtă să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea 
la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta 
este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției 
publice/contractuale, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință. 
 
5.2.2.3  Evitarea conflictului de interese în situația în care funcționarul public sau persoana 
contractuală participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici 
sau persoane contractuale care au calitatea de soț/soție sau rudă de gradul I. 
 
5.2.2.3.1 Comisiile în care poate apare conflictul de interese 
5.2.2.3.1.1  În situația  prevăzută la pct. 5.2.2.1.1  lit. b) din prezenta procedură, conflictul de interese 
poate apare: 

1) în cazul comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor; 
2) în cazul comiisiilor de disciplină 

 
5.2.2.3.2 Participarea în cadrul Comisiilor de concurs sau în cadrul Comisiilor de soluționare a 
contestațiilor.  
5.2.2.3.2.1 Comisiile de concurs precum și Comisiile de soluționare a contestațiilor,  pentru ocuparea 
posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,  
se constitue prin Decizii ale Managerului (Directorului General) al CJCA Olt.  
5.2.2.3.2.2 Nu poate fi desemnat membru în Comisia de concurs sau în Comisia de soluționare a 
contestațiilor funcționarul public sau persoana contractuală  care se află în următoarele cazuri de conflict 
de interese: 

a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori 
ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării; 

b) este soț, soție, rudă sau afin,  până la gradul al IV-lea inclusiv,  cu oricare dintre candidați ori cu un 
alt membru al Comisiei de concurs sau al Comisiei de soluționare a contestațiilor; 
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c) este sau urmează a fi, în situația ocupării funcției publice/contractuale  de conducere pentru care 

se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați. 
5.2.2.3.2.3 Situațiile de conflict de interese prevăzute la pct. 5.2.2.3.2.2 din prezenta procedură se 
sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidați, de Managerul (Directorul General) al CJCA 
Olt, ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și desfășurării concursului. 
5.2.2.3.2.4 Membrii Comisiei de concurs sau ai Comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să 
informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a 
intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii Comisiei de concurs sau ai Comisiei de 
soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire 
la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese. 
5.2.2.3.2.5  În cazul constatării existenței unei situații de conflict de interese, actul de numire a comisiei se 
modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile de la data constatării, prin înlocuirea 
persoanei aflate în respectiva situație. 
5.2.2.3.2.6  În cazul în care situația de conflict  de interese se constată ulterior desfășurării uneia dintre 
probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării 
membrului aflat în situație de conflict de interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin 
două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs. 
5.2.2.3.2.7  În situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul 
membrilor Comisiei de concurs, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia. 
5.2.2.3.2.8 Neîndeplinirea de către membrii Comisiilor de concurs și de către membrii Comisiilor  de 
soluționare a contestațiilor a obligației prevăzute la  pct. 5.2.2.3.2.4 din prezenta procedură  constituie 
abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii. 
 
5.2.2.3.3 Participarea în cadrul Comisiilor de cercetare disciplinară constituie în cadrul Consiliului 
Județean Olt pentru cercetarea disciplinară a personalului  contractual din cadrul CJCA Olt     
5.2.2.3.3.1 Pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt  
și Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt nu există o comisie de disciplină permanentă, ca în 
cazul funcționarilor publici. 
5.2.2.3.3.2  Potrivit prevederilor Codului muncii, cu modificările și completările ulteriare, în cazul 
personalului contractual, pentru cercetarea disciplinară a acestuia  angajatorul, în speță Managerul 
(Directorul General) al CJCA Olt  împuterniceste una sau mai multe persoane care să  facă  cercetarea 
disciplinară a salariatului -  persoană contractuală, care a savârșit o abatere disciplinară.  
5.2.2.3.3.4 Membrii Comisiilor de cercetare disciplinară,  constituie în cadrul CJCA Olt pentru cercetarea 
disciplinară a personalului contractual  din cadrul CJCA Olt, se află în conflict de interese dacă se află în 
una dintre următoarele situaţii:  

a) au relaţii cu caracter patrimonial cu funcţionarul public sau angajatul contractual  a cărui faptă 
sesizată ca abatere disciplinară este cercetată;  

b) interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor de gradul I pot influenţa deciziile 
pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor corespunzătoare care îi revin;   

c) se află în raporturi ierarhice directe cu funcţionarul public sau angajatul contractual a cărui faptă 
sesizată ca abatere disciplinară este cercetată;  

d) se află în relaţii de prietenie sau duşmănie cu funcţionarul public sau angajatul contractual  a cărui 
faptă este sesizată ca abatere disciplinară; 

e) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procedurii disciplinare pot fi 
afectate. 

5.2.2.3.3.5 La prima şedinţă a Comisiei de disciplină/Comisiei de cercetare disciplinară, pentru analizarea 
oricărei sesizări adresate acesteia, membrii şi secretarii  acestora  au obligaţia de a depune o Declaraţie 
pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la pct. 5.2.2.3.3.4  din prezenta 
procedură.   
5.2.2.3.3.6 În situaţia în care conflictul de interese intervine pe parcursul procedurii disciplinare, membrii 
Comisiilor  de cercetare disciplinară, după caz,  au obligaţia de a actualiza Declaraţia pe propria 
răspundere  prevăzută la pct. 5.2.2.3.3.6 din  prezenta procedură  şi de a solicita suspendarea mandatului 
și înlocuirea.  
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5.2.2.4 Evitarea conflictului de interese în situația în care interesele patrimoniale ale unui 
funcționar public/persoană contractuală,   ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența 
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcțiilor pe care le exercită 
 
 
5.2.2.4.1 Evitarea conflictului de interese în cadrul procedurilor de achiziții publice 
5.2.2.4.1.1  Modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție 
publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate 
pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu 
executarea contractelor de achiziție publică sunt reglementate de Legea 98/2016 privind achzițiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 
5.2.2.4.1.2 Pe parcursul aplicării  procedurilor de atribuire a contractelor de servicii/furnizare/lucrări CJCA 
Olt, în calitate de autoritată contractantă,  are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, 
identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al 
asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici. 
5.2.2.4.1.3 În temeiul  prevederilor art. 59 din Legea 98/2016 privind achzițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului 
autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității 
contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul 
acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar 
putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii 
de atribuire. 
5.2.2.4.1.4 Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce 
la apariția unui conflict de interese în sensul prevederilor pct. 5.2.2.4.3.3 din prezenta procedură cum ar fi 
următoarele:  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor 
care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din 
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

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/informații concrete 
că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori 
se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare; 

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul 
susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de 
supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de 
decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire; 

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire; 

f) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul 
susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu 
respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3). din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

5.2.2.4.1.5 În sensul  prevederilor pct.5.2.2.4.3.4 lit d)  din prezenta procedură  prin acționar sau asociat 
semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă 

http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=320491753&d=2020-09-16#p-320491753
http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=320491754&d=2020-09-16#p-320491754
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cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală. 
5.2.2.4.1.6 Persoanele angajate în cadrul CJCA Olt, cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, odată cu 
publicarea pe  SEAP a documentațiilor de atribuire, completează, tot în SEAP, Declarațiile de integritate 
5.2.2.4.1.7  Declarațiile de integritate, prevăzute la pct. 5.2.2.4.3.6 din prezenta procedură, se transmit,  
electronic de SEAP,  Agenției Naționale de Integritate. 
5.2.2.4.1.8 Agenția Națională de Integritate verifică  Declarațiile  de integritate transmise de SEAP și 
afișează pe site-ul propriu, la rubrica Formular de integritate, potențiale conflicte de interse ce ar putea să 
apară. 
5.2.2.4.1.9 CJCA Olt are obligația de verifica potențialele conflicte de interese afișate de Agenția 
Națională de Integritate pe site-ul propriu, la rubrica Formular de integritate și de a lua toate măsurile ce 
se impun pentru înlăturarea acestora.    
5.2.2.4.1.10 Ofertantul declarat câștigător cu care CJCA Olt, în calitate de autoritate contractantă,  a 
încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind 
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu 
angajați/foști angajați ai CJCA Olt  cu care  Consiliul Județean Olt a încetat relațiile contractuale ulterior 
atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea 
contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 
5.2.2.4.1.11 În situația în care  în care  CJCA Olt, în calitate de autoritate contractantă,  identifică o 
situație potențial generatoare de conflict de interese,  în sensul prevederilor pct. 5.2.4.3.3  din prezenta 
procedură,  aceasta are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația 
respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în 
respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia CJCA Olt, sunt de natură să ducă la un conflict 
de interese. 
5.2.2.4.1.12 În situația  prevăzută pct. 5.2.2.4.3.11  din prezenta procedură, CJCA Olt, solicită 
candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație. 
5.2.2.4.1.13 În situația  în care, în urma aplicării prevederilor pct. 5.2.2.4.3.11 și 5.2.2.4.3.12   din 
prezenta procedură, CJCA Olt  stabilește că există un conflict de interese, CJCA Olt are obligația  de a 
adopta toate măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, 
dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le 
este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în 
relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul CJCA Olt. 
5.2.2.4.1.14 Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate contractantă, precizează în documentele 
achiziției numele persoanelor cu funcții de decizie din cadrul Consiliului Județean Olt  implicat în 
procedura de atribuire. 
5.2.2.4.1.15 CJCA Olt, în calitate de autoritatea contractantă, are obligația de a  publica prin mijloace 
electronice denumirea și datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului 
propus/terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a 
solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele. 
5.2.2.4.1.16 Potrivit prevederilor art. 61  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare,  ofertantul declarat câștigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul 
de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție 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 angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 
contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile 
contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 
luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 
5.2.2.4.1.17 Pentru respectarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, persoanele  angajate în cadrul CJCA Olt, cu atribuții în domeniul achzițiilor publice,   au   
obligația de  a da o Declarație de pantouflage, în sensul că nu se vor  angaja la  nici -un ofertant declarat 
câștigător de către CJCA Olt sau nu vor încheia orice alte înțelegeri cu acesta privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii  contractului  de achiziție publică încheiat de acesta cu 
CJCA Olt, dacă au  fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor 
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depuse în cadrul proceduri de atribuire a contractului  de achziție publică,  pe parcursul unei perioade de 
cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a 
contractului respectiv. 
5.2.2.4.1.18 Declarația de pantouflage se întocmește conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la 
Procedura de sistem PS 18 – Pantouflage și se de depune în termen de 15 zile de la data încetării 
raportului de serviciu/contractului individual de muncă.  
 
5.2.3 Reguli privind respectarea regimului jurdic al conflictului de interese 

 
5.2.3.1 Persoanele contractuale din cadrul aparatului de specialitate al CJCA Olt au obligaţia să respecte 
întocmai regimul juridic al conflictului de interese  
5.2.3.2  În aplicarea prevederilor pct. 5.2.3.1 din prezenta procedură, persoanele contractuale din CJCA 
Olt 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. 
5.2.3.3 În situaţia intervenirii unui conflict de interese, persoanele contractuale din cadrul CJCA Olt au 
obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea conflictului de interese, în termen 
legal. 
5.2.3.4 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare a 
existenței unui conflict de interese se poate adresa instanței de judecată competente, potrivit legii, în 
funcție de natura actului emis sau încheiat. 
 
5.2.4 Declarația de interese 

 
5.2.4.1 Categoriile de persoane care au obligația depunerii Declarației de interese   
5.2.4.1.1  Având în vedere prevederile art. 1. alin.  (1) din  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și 
completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, categoriile de persoane din 
cadrul Consiliului Județean Olt  care au obligația depunerii Declarațiilor de  interese sunt: 

a) persoanele cu funcții de conducere și de control din cadrul   CJCA OLT; 
 

 
5.2.4.2 Activitatea de evaluare a intereselor  
5.2.4.2.1  Activitatea de evaluare a intereselor pentru persoanele care au obligația depunerii Declarațiilor 
de interese  se desfășoară în cadrul Agenției Naționale de Integritate, înființată prin Legea nr. 144/2007 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, denumită în 
continuare ANI. 
 
5.2.4.3  Depunerea electronică  a Declarației de interese în format electronic 
5.2.4.3.1  Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele care au obligația depunerii Declarațiilor de 
interese, prevăzute la pct 5.2.4.1 din prezenta procedură,  pot completa și depune Declarațiile de  
interese și în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, iar acestea se trimit 
Agenției Naționale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 
5.2.4.3.2  Procedura de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile 
în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Integritate, care 
până la data elaborării prezentei proceduri nu a fost emis. 
5.2.4.3.3  Începând cu 1 ianuarie 2022, persoanele care au obligația depunerii Declaraților de interese au  
obligația de a completa și depune Declarațiile de interese în format electronic. 
5.2.4.3.4  Declarațiile depuse în format electronic au același regim ca cele depuse în format hârtie, fiind 
transmise acelorași persoane și entități, urmând ca acestea să deruleze procedurile prevăzute de lege. 
 
5.2.4.4 Completarea Declarației de interese  
5.2.4.4.1   Declarațiile de  interese se completează potrivit Anexei nr.1  la prezentă procedură și  se trimit 
ANI copii certificate, împreună cu codul numeric personal al declarantului. 

http://lege5.ro/App/Document/gezdmojygq/legea-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-integritate?d=2020-09-01
http://lege5.ro/App/Document/gezdmojygq/legea-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-integritate?d=2020-09-09
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5.2.4.4.2 Declarațiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate doar în condițiile 
prevăzute de  Legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
5.2.4.4.3 Declarațiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind funcțiile și activitățile 
prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta procedură,   potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul 
de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. 
5.2.4.4.4 În  Declarația de interese se indică numele, prenumele, inițiala tatălui, codul numeric personal și 
adresa de domiciliu a declarantului. 
5.2.4.4.5 În rubrica privitoare la funcția declarantului se va trece funcția prevăzută în actul administrativ de 
numire. 
5.2.4.4.6 La secțiunile 1,2,3 și 4 din Declarația de interese se vor include exclusiv date privitoare la 
declarant. 
5.2.4.4.7 La secțiunea 5 din Declarația de interese se vor include informații privind declarantul, soțul sau 
soția acestuia, precum și rudele sale de gradul I (părinți și copii) 
5.2.4.4.8 Secțiunea 1 din Declarația de interese - ,,Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, 
companii/socieţăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în 
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale” se completează după cum urmează: 

a) Unitatea, denumire și adresă  - se trece denumirea completă a entității și adresa exactă a 
acesteia; 

b) Calitatea deținută – se va preciza calitatea deținută de declarant; 
c) Numărul de părți sociale sau de acțiuni – se va trece nr. exact al părților sociale sau acțiunilor; 
d) Valoarea totală a părților sociale și/sau a acțiunilor -  se va preciza valoarea la zi; dacă este 

imposibil să se  precizeze valoarea la zi, se va preziza ultima valoare cunoscută de către declarant 
și data la care era valabilă  ( ex: la data cumpărării acțiunilor)  

5.2.4.4.9 Secțiunea 2 din Declarația de interese - ,,Calitatea de membru în organele de conducere, 
administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţi naţionale, 
instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau altor organizaţii 
neguvernamentale”, se completează după cum urmează: 

a) Unitatea - denumirea şi adresa = se include denumirea completă a entităţii şi adresa exactă a 
acesteia 

b) Calitatea deţinută = se va preciza calitatea deţinută de către declarant. 
c) Valoarea beneficiilor = se va preciza valoarea aferentă anului fiscal anterior. 

5.2.4.4.10  La Secțiunea  3 din Declarația de interese -  ,,Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor 
profesionale şi/sau sindicale” - se va preciza denumirea completă a entităţii al cărei membru este 
declarantul. 
5.2.4.4.11 Secțiunea  4 din Declarația de interese - ,,Calitatea de membru în organele de conducere, 
administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi 
denumirea partidului politic” se completează conform enunțului secțiunii. 
5.2.4.4.12 Secțiunea 5 din Declarația de interese - ,,Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, 
consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, 
mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori 
încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar”, se 
completează după cum urmează: 

a) Beneficiarul de contract = pentru persoane fizice, se precizează numele şi prenumele, iar, în cazul 
persoanelor juridice, denumirea completă a acestora; se va preciza adresa completă a persoanei 
fizice sau juridice. 

b) Instituţia contractantă = se va include instituţia publică sau societatea comercială parteneră în 
contract.  
Atenție: trebuie declarate toate contractele încheiate cu instituţii publice sau societăţi comerciale, 
nu doar cu cele la care declarantul ocupă o funcţie publică;  

c) Procedura prin care a fost încredinţat contractul = se va preciza care dintre procedurile existente 
în legislaţie a fost folosită pentru atribuirea contractului 

d) Tipul contractului = se preia din contract. 
e) Data încheierii contractului = se preia din contract. 
f) Durata contractului = se preia din contract. 
g) Valoarea torală a contractului = se preia din contract. 

http://lege5.ro/App/Document/geztombtha/legea-nr-176-2010-privind-integritatea-in-exercitarea-functiilor-si-demnitatilor-publice-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-na?pid=43905584&d=2020-09-09#p-43905584
http://lege5.ro/App/Document/hezdgobv/legea-nr-161-2003-privind-unele-masuri-pentru-asigurarea-transparentei-in-exercitarea-demnitatilor-publice-a-functiilor-publice-si-in-mediul-de-afaceri-prevenirea-si-sanctionarea-coruptiei?d=2020-09-09
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5.2.4.4.13 Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
societăţile comerciale sunt persoanele juridice constituite în una dintre următoarele forme: 

a) societate în nume colectiv; 
b) societate în comandită simplă;  
c) societate pe acţiuni; 
d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată. 

5.2.4.4.14 La Secțiunea 5 din Declarația de interese se vor include informaţii privind contractele încheiate 
în mod direct de către declarant, soţul sau soţia acestuia, sau  rudele de gradul I ale declarantului. De 
asemenea, se vor declara contractele încheiate cu persoane juridice la care declarantul, soţul/soţia 
acestuia și rudele de gradul I ale declarantului  au participaţii: societăţi comerciale, persoane fizice 
autorizate, asociaţii familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau 
societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat, organizaţii 
neguvernamentale, fundaţii, asociaţii. 
5.2.4.4.15 La Secțiunea 5 din Declarația de interese nu  se declară contractele societăţilor comerciale pe 
acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul 
social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. Această excepţie se referă strict la 
societăţile comerciale pe acţiuni, nu la societăţile comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.-uri) sau alte 
forme de organizare juridică a societăţilor comerciale. 
5.2.4.4.16 Fac obiect al declarării la Secțiunea  5 din Declaraţia de interese contractele aflate în derulare 
în momentul completării declaraţiei de interese, cu excepţia contractelor societăţilor comerciale pe acţiuni 
la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social 
al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. Această excepţie se referă strict la societăţile 
comerciale pe acţiuni, nu la societăţile comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.-uri) sau alte forme de 
organizare juridică a societăţilor comerciale. 
5.2.4.4.17  Nu sunt supuse declarării în  Secțiunea 5 din Declarația de interese contractele ale căror 
efecte juridice au încetat înainte de data completării  declarației. 
5.2.4.4.18  Declarația de interese reprezintă un act public și declaranții răspund potrivit legii penale pentru 
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor trecute în această declarație.  
 
5.2.4.5 Termenele de depunere a Declarației de interese  
5.2.4.5.1 Declarațiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în 
funcție ori de la data începerii activității. 
5.2.4.5.2 Persoanele prevăzute la pct. 5.2.4.1 din  prezenta procedură  au obligația să depună sau să 
actualizeze Declarațiile de interese după cum urmează: 

a)  anual, pănă la data de 15 iunie; 
b) în termen de  30 de zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității; 
c)  în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității; 
d) în termen de cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării din exercițiul funcției sau al 

demnității publice pe o perioada ce acoperă integral un an fiscal; 
5.2.4.5.3 În perioada detașării sau delegării de la CJCA Olt, persoanele care sunt obligate să depună 
declarațiile  de interese le depun la CJCA Olt 
 
5.2.4.6 Persoana desemnată în cadrul CJCA Olt ca responsabilă cu implementarea prevederilor 
legale privind depunerea Declarațiilor  de  interese  
5.2.4.6.1 Pentru implementarea prevederilor legale privind depunerea  Declarațiilor de interese prevăzute 
de Legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia  Managerului CJCA Olt nr. 
144/01.03.2019 cu privire la împuternicire persoană responsabilă care asigură implementarea 
prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de avere și de interese pentgru personalul contractual 
cu funcții d conducere din cadrul CJCA Olt a fost desemnată doamna Preduț Teodora Lucia.  
 
5.2.4.6.2 În exercitarea atribuțiilor prevăzute de  Legea 176/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, persoanele desemnate ca responsabile cu implementarea prevederilor legale privind 
depunerea Declarațiilor de interese își desfășoară activitatea în cadrul Biroului Resurse Umane al CJCA 
Olt  care răspunde pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora. 
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5.2.4.7 Unde se depun Declarațiile de interese  
5.2.4.7.1 Declarațiile de  interese se depun după cum urmează: 

a) personalul din cadrul CJCA Olt depune Declarațiile de interese la doamna Preduț Teodora Lucia. 
 

5.2.4.8 Rectificarea declarațiilor de interese 
5.2.4.8.1 Declarațiile de interese pot fi rectificate în următoarele situații: 

a)  la inițiativa persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de  
interese, care pot recomanda modificarea declarațiilor în termen de 10 zile de la primirea acestora; 
recomandarea se face în scris și se transmite declarantului prin scrisoare recomandată sau se 
înmânează acestuia, pe bază de semnătură de primire; în această situație declarantul poate 
rectifica Declaratia de interese în cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării;   

b)  la inițiativa declarantului – în termen de 40 de zile de la depunerea inițială a declarației. 
5.2.4.8.2 Declarațiile  de interese rectificate pot fi însoțite de documente justificative. 
5.2.4.8.3 Dacă, în termen de 10 zile de la primirea Declarației de interese, persoanele responsabile cu 
implementarea prevederilor legale privind  Declarațiile de interese în cadrul  Consiliului Județean Olt 
sesisează deficiențe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau 
scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea  Declarației de interese, în termen de cel mult 30 
de zile de la transmiterea recomandării. 
5.2.4.8.4  Rectificarea declarației poate fi inițiată și de către persoanele care au obligația depunerii 
Declarației de interese, prevăzute la pct. 5.2.4.1 din prezenta procedură,  în termen de 40 de zile de la 
depunerea inițială. 
5.2.4.8.5 Declarațiile  de interese rectificate, impreună cu eventualele documente justificative, se transmit 
de îndată ANI, de către persoanele  responsabile cu implementarea prevederilor legale privind depunerea 
Declarațiilor de interese. 
 
5.2.4.9 Atribuțiile persoanei desemnate ca responsabile cu implementarea prevederilor legale 
privind depunerea Declarațiilor  de  interese în  cadrul CJCA Olt 
5.2.4.9.1 Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la Declarațiile de interese în 
cadrul CJCA Olt, menționate la pct. 5.2.4.6.1  din prezenta procedură,  îndeplinesc următoarele atribuții: 

a) primește, înregistrează  Declarațiile de interese și eliberează la depunere o dovadă de primire; 
b) la cerere, pun la dispoziția personalului din cadrul CJCA Olt formularele  Declarațiilor  de interese; 
c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din Declarația  de interese și pentru 

depunerea în termen a acestora; 
d) evidențiază Declarațiile de interese întrun registru special, cu caracter public, denumit Registrul 

declarațiilor de interese, al cărui  model a fost stabilit  prin Hotărârea Guvernului  nr. 175/2008 
privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese; 

e) asigură afișarea și menținerea Declarațiilor de interese pe pagina de internet a CJCA Olt, în 
termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei,  a codului numeric 
personal, precum și a semnăturii; declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a 
CJCA Olt și a ANI pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea 
acestora și se arhivează potrivit legii; 

f) trimit ANI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale Declarațiilor de 
Declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a Registrului declarațiilor de interese, 
prevăzut la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

g) dacă, în termen de 10 zile de la primirea Declarației de interese, persoana responsabilă cu 
implementarea prevederilor legale privind  Declarațiile de interese în cadrul CJCA Olt sesisează 
deficiențe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare 
recomandată, persoanei în cauză rectificarea  Declarației de interese, în termen de cel mult 30 de 
zile de la transmiterea recomandării;  

h) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o Listă cu persoanele care nu au depus 
Declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un 
punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 

i) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea  
conflictelor de interese și întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care 
au obligația depunerii Declarațiilor de interese 



C.J.C.A. OLT EVITAREA CONFLICTELOR DE 
INTERESE 

Cod: PS 19 
Ed.: 1 Rev.:0 
Pag.: 18 / 38 

 
5.2.4.9.2 Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere Declarațiile 
de Interese, însoțită de punctele de vedere primite, se transmit ANI până la data de 1 august a aceluiași 
an. 
 
5.2.4.10 Termenul de la care  începe  activitatea de evaluare a intereselor  de către Agenția 
Națională de Integritate 
5.2.4.10.1 Până la expirarea termenului de depunere a Declarației de interese rectificate, ANI nu poate 
declanșa procedurile prevăzute de  Legea 161/2010,  cu modificările și completările ulterioare,  în 
condițiile în care sunt depuse în termenul legal. 
 
6. RESPONSABILITĂȚI  
 
6.1 Pentru personalul contractual din cadrul aparatului CJCA Olt  
6.1.1 În situația în care o  persoană contractuală  este  chemată să rezolve cereri, să ia decizii sau să 
participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter 
patrimonial,  funcționarul public sau persoana contractuală, după caz,  este obligată să se abțină de la 
rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe 
șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct; seful ierarhic  este obligat să ia măsurile care se impun 
pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice/contractuale, în termen de cel mult 3 zile de la data 
luării la cunoștință. 
6.2.2 În calitate de membri ai unei Comisii de concurs sau a unei Comisii de soluționare a contestațiilor,  
funcționarii publici sau persoanele contractuale, după caz,  au obligația să informeze, în scris, cu 
celeritate, persoanele care i-au desemnat în aceste comisii în următoarele cazuri de conflict de interese 
care au intervenit sau ar putea interveni: 

a) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori 
ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării; 

b) sunt  soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un 
alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor; 

c) sunt sau urmează a fi, în situația ocupării funcției publice de conducere pentru care se 
organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați 

6.1.3 În situația apariției unui conflict de interese, funcționarii publici și persoanele contractuale   
desemnați ca membri a unei Comisii  de concurs sau a unei  Comisiei de soluționare a contestațiilor au 
obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a 
intervenit conflictul de interese. 
6.1.4  Membriii Comisiei de Cercetare Disciplină se află în conflict de interese dacă se află în una dintre 
următoarele situaţii:  

a) au relaţii cu caracter patrimonial cu angajatul contractual  a cărui faptă sesizată ca abatere 
disciplinară este cercetată;  

b) interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor de gradul I pot influenţa deciziile 
pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor corespunzătoare care îi revin;   

c) se află în raporturi ierarhice directe cu angajatul contractual a cărui faptă sesizată ca abatere 
disciplinară este cercetată;  

d) se află în relaţii de prietenie sau duşmănie cu angajatul contractual  a cărui faptă este sesizată ca 
abatere disciplinară; 

e) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procedurii disciplinare pot fi 
afectate. 

6.1.5 Membrii Comisiilor de cercetare disciplinară constituie pentru cercetarea disciplinară a angajaților 
contractuali, au obligația ca la prima şedinţă să depună o declaraţie pe propria răspundere că nu se află 
în niciunul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la pct. 6.1.4 din prezenta procedură.   
6.1.6 În situaţia în care conflictul de interese intervine pe parcursul procedurii disciplinare, membrii 
Comisiei de cercetare disciplină au obligaţia de a actualiza Declaraţia pe propria răspundere  şi de a 
solicita suspendarea mandatului.  
6.1.7  Pentru respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din   Ordonanța   de Urgență nr. 66/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, funcționarii publici și persoanele  contractuale, angajați ai Consiliului 
Județean Olt  cu atribuții în obținerea și utilizarea  fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora,  au obligația de a  da o Declarație de pantouflage,  în sensul că  nu se vor angaja la 
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niciun beneficiar, persoană fizică/juridică de drept privat,  dacă am fost implicat în procesul de 
verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție, pe parcursul unei perioade de 
cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare. 
6.1.8 Persoanele contractuale angajați ai CJCA Olt, cu atribuții în utilizarea fondurilor publice au obligația 
de a întocmi  Declarația de pantouflage, conform modelului și să o  depună în termen de 15 zile de la 
data încetării contractului individual de muncă. 
6.1.9  În cadrul procedurilor de achiziții publice, persoanele angajate în cadrul CJCA Olt, cu atribuții în 
domeniul achizițiilor publice, au obligația de a evita următoarele situații potențial generatoare de conflict 
de interese:  

g) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor 
care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din 
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

h) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

i) 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/informații concrete 
că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori 
se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul 
procesului de evaluare; 

j) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul 
susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de 
supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de 
decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire; 

k) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 
executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

l) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul 
susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu 
respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3) din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

6.1.17 Pentru respectarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, persoanele  angajate în cadrul CJCA Olt, cu atribuții în domeniul achzițiilor publice,   au   
obligația de  a da o Declarație de pantouflage, în sensul că nu se vor  angaja la  nici -un ofertant declarat 
câștigător de către CJCA Olt sau nu vor încheia orice alte înțelegeri cu acesta privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii  contractului  de achiziție publică încheiat de acesta cu 
CJCA Olt, dacă au  fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor 
depuse în cadrul proceduri de atribuire a contractului  de achziție publică,  pe parcursul unei perioade de 
cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a 
contractului respectiv. 
6.1.18  Declarația de pantouflage se întocmește conform modelului și se de depune în termen de 15 zile 
de la data încetării contractului individual de muncă. 
6.1.19 Persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și personalul angajat cu contract 
individual de muncă din cadrul CJCA Olt care implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri 
bugetare au obligația depunerii Declarației de interese, conform modelului din prezenta procedură.  
6.1.20 Au obligația să depună  Declarațiile de interese la următoarele termene: 

a)  anual, pănă la data de 15 iunie; 
b) în termen de  30 de zile de la data numirii  în funcție ori de la data începerii activității; 
c)  în termen de cel mult 30 de zile de la data  încetării activității; 

http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=320491753&d=2020-09-16#p-320491753
http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=320491754&d=2020-09-16#p-320491754


C.J.C.A. OLT EVITAREA CONFLICTELOR DE 
INTERESE 

Cod: PS 19 
Ed.: 1 Rev.:0 
Pag.: 20 / 38 

 
d) în termen de cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării din exercițiul funcției,  pe o perioada 

ce acoperă integral un an fiscal; 
6.1.21 În perioada detașării sau delegării de la CJCA Olt, persoanele care sunt obligate să depună 
Declarațiile  de interese le depun  la CJCA Olt 
6.1.22 Au obligația rectificării Declarației de interese în următoarele situații: 

a) la inițiativa persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de 
avere și de interese, care pot recomanda modificarea declarațiilor în termen de 10 zile de la 
primirea acestora; recomandarea se face în scris și se transmite declarantului prin scrisoare 
recomandată sau se înmânează acestuia, pe bază de semnătură de primire; în această situație 
declarantul poate rectifica Declaratia de interese în cel mult 30 de zile de la transmiterea 
recomandării;   

b)  la inițiativa declarantului – în termen de 40 de zile de la depunerea inițială a declarației. 
 
6.2 Pentru persoanele  desemnate ca responsabile cu implementarea prevederilor legale privind 
depunerea Declarațiilor  de  interese în  cadrul CJCA Olt 
6.2.1 Primesc, înregistrează  Declarațiile de interese și eliberează la depunere o dovadă de primire; 
6.2.2 Pun la dispoziția personalului din cadrul CJCA Olt formularele  Declarațiilor  de interese,  la cererea 
acestora 
6.2.3 Oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din Declarația  de interese și pentru 
depunerea în termen a acestora, 
6.2.4 Evidențiază Declarațiile de interese întrun registru special, cu caracter public, denumit Registrul 
declarațiilor de interese, al cărui  model a fost stabilit  prin Hotărârea Guvernului  nr. 175/2008 privind 
stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese; 
6.2.5 Asigură afișarea și menținerea Declarațiilor  de interese pe pagina de internet a CJCA, în termen 
de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei,  a codului numeric personal, precum și a 
semnăturii; declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției Naționale 
de Integritate  pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se 
arhivează potrivit legii: 
6.2.6 Transmit  Agenției Naționale de Integritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii 
certificate ale Declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a Registrului declarațiilor de 
interese.  
6.2.7 Intocmesc, după expirarea termenului de depunere, o Listă cu persoanele care nu au depus 
Declarațiile de interese în termenul legal  și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un 
punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 
6.2.8 Acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea   
conflictelor de interese și întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au 
obligația depunerii Declarațiilor de interese. 
6.2.9 Transmit Agenției Naționale de Integritate,  până la data de 1 august a aceluiași an, Lista definitivă 
cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere Declarațiile de Interese, însoțită de 
punctele de vedere primite. 
6.2.10 Dacă, în termen de 10 zile de la primirea Declarației de interese sesisează deficiențe în 
completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, 
persoanei în cauză rectificarea Declarației de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea 
recomandării. 
 
6.3 Pentru Șeful Biroului Resurse Umane  
6.3.1 Răspunde pentru desfășurarea în bune condiții a activității de implementare a prevederilor legale 
privind depunerea Declarațiilor de interese. 
 
6.4 Pentru  Agenția Națională de Integritate  
6.4.1 Desfășoară activitatea de evaluare a intereselor pentru toate  persoanele care au obligația depunerii 
Declarațiilor de interese.   
6.4.2 Are obligația de a nu declanșa activitatea de evaluare a intererselor, până la expirarea termenului 
legal de depunere a Declarației de interese.  
 
6.5  Pentru membrii Comisiei de monitorizare  
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6.5.1 Dezbat în ședință prezenta procedură și propun avizarea acesteia de către Președintele Comisiei 
de monitorizare și aprobarea de către Managerul CJCA Olt. 
 
6.6 Pentru Președintele Comisiei de monitorizare  
6.6.1  Avizează   prezenta  procedură. 
 
6.7 Pentru Managerul CJCA Olt 
6.7.1. 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. 
6.7.2  Are  obligația  de a se abține de la emiterea sau participarea la emiterea unui act normativ precum 
și de la încheierea sau participarea  încheierea unui act jurdic 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;  
a) 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;  
b) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

6.7.3  Are  obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean interesele  personale pe care le 
are   la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal 
al şedinţei. 
6.7.4 Răspunde în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi 
solidar, pentru activitatea CJCA Olt,  din care fac parte,  şi pentru hotărârile pe care le  votează. 
6.7.5 Are obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese. 
6.7.6 Are  obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de conflict de interese şi de a acţiona 
pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. 
6.7.7 Are obligația depunerii Declarației  de  interese, și de a o completa conform modelului prevăzut în   
Anexa din prezenta procedură 
6.7.8 Are obligația depunerii  Declarației  de interese la următoarele termene: 

a)  anual, pănă la data de 15 iunie; 
b)  în termen de  30 de zile de la data numirii sau alegerii în funcție;   
c)  în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului; 
d) în termen de cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării din exercițiul  demnității publice pe 

o perioada ce acoperă integral un an fiscal; 
6.7.9 Are  obligația rectificării Declarației de interese în următoarele situații: 

a)  la inițiativa persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de 
avere și de interese, care pot recomanda modificarea declarațiilor în termen de 10 zile de la 
primirea acestora; recomandarea se face în scris și se transmite declarantului prin scrisoare 
recomandată sau se înmânează acestuia, pe bază de semnătură de primire; în această situație 
declarantul poate rectifica Declaratia de interese în cel mult 30 de zile de la transmiterea 
recomandării;   

b)  la inițiativa proprie – în termen de 40 de zile de la depunerea inițială a declarației. 
6.7.10 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 pe parcursul aplicării unei 
proceduri de atribuire a unui contract de concesiune de bunuri proprietate publică. 
6.7.11  Are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de 
conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți 
operatorii economici, pe parcursul aplicării unei proceduri de achiziție publică. 
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7.FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 
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1. 
Secția Ansamblul 
Folcloric „Doina 
Oltului“  

-       

2. Secția Arte și 
Meșteșuguri 

NICA  
Oana 

      

3. 

Secția Programe, 
Proiecte, 
Impresariat, 
Spectacole, 
Cercetare, 
Conservare și 
Promovarea 
Culturii 
Tradiționale  

BABOI 
Ristina 

      

4. 

Serviciul Buget, 
Financiar-
Contabilitate, 
Achiziții Publice 
și Administrativ  

GUGHEA 
Gabriela  

      

5. Biroul Resurse 
Umane                 PĂUN Maria        

6. 
Biroul Juridic, 
Comunicare și 
Relații cu 
Publicul 

MAȚ Sorin 
Nicolae        
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8. FORMULAR DISTRIBUIRE/DIFUZARE  PROCEDURĂ 
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1. Secția Ansamblul Folcloric „Doina 
Oltului“  -      

2. Secția Arte și Meșteșuguri NICA  
Oana      

3. 
Secția Programe, Proiecte, 
Impresariat, Spectacole, 
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BABOI 
Ristina      

4. 
Serviciul Buget, Financiar-
Contabilitate, Achiziții Publice și 
Administrativ  

GUGHEA 
Gabriela       

5. Biroul Resurse Umane                 PĂUN Maria       

 6. Biroul Juridic, Comunicare și 
Relații cu Publicul 

MAȚ Sorin 
Nicolae       



C.J.C.A. OLT EVITAREA CONFLICTELOR DE 
INTERESE 

Cod: PS 19 
Ed.: 1 Rev.:0 
Pag.: 24 / 38 

 
9. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 
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10. ANEXE 

 
10.1  Anexa nr.1  -  Formular Declarație de interese  
 
 
 
 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                  Anexa nr. 1  
 
 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
 

             Subsemnatul/Subsemnata…………………………….………………………………, având funcţia 
de…………………………………..la…………………………………………………………………………….. 
CNP…………………………………………….., domiciliat în ……………………………………, cunoscând prevederile  
art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 
 
Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/socieţăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes 
economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
denumirea şi adresa 

Calitatea deţinută Nr, de părţi 
sociale sau de 

acţiuni 

Valoarea totală a părţilor 
sociale şi / sau a 

acţiunilor 
1.1…..    
    
    
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor 
autonome, ale companiilor / societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale 
asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: 

Unitatea 
denumirea şi adresa 

Calitatea deţinută Valoarea 
beneficiilor 

2.1   
   
   
3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale: 
3.1……. 
 
 
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în 
cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic: 
4.1…… 
 
 
5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în 
derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi 
din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat  sau unde statul este acţionar 
majoritar/minoritar: 
5.1 Beneficiarul de 
contract: numele, 
prenumele/denumirea şi 
adresa 

Instituţia 
contractantă: 
denumirea şi 

adresa 

Procedura prin 
care a fost 
încredinţat 
contractul 

Tipul 
contractului 

Data 
încheierii 

contractului 

Durata 
contractului 

Valoarea 
totală a 

contractului 

Titular………       
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Soţ/soţie………       

Rude de gradul I1) ale 
titularului………… 

      

Societăţi 
comerciale/Persoană 
fizică 
autorizată/Asociaţii 
familiale/Cabinete 
individuale, cabinete 
asociate, societăţi 
civile profesionale sau 
societăţi civile 
profesionale cu 
răspundere limitată 
care desfăşoară 
profesia de 
avocat/Organizaţii 
neguvernamentale/Fun
daţii/Asociaţii2) 

      

 
 

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, 

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai 
puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

            Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 
incomplet al datelor menţionate. 

 
 
 
 
 
 

Data completării                                                                                        Semnătura 
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Anexa nr. 2 

 
 

REGISTRUL CONSULTAȚIILOR OFERITE ÎN MATERIA CONFLICTELOR DE INTERESE 
 

Nr. 
Crt. 
Data 

  
Numele și 
prenumele 

salariatului care  
solicită consultația 

O
bi
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tu

l s
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rii
 

C
on

su
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rit

ă 
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TA
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0 1 2 3 4 5 
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DIAGRAMA DE PROCES 
 

EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              CONFLICT DE INTERESE 
Prin conflict de interese se înțelege situația în care o  persoană care exercită o 
demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură 
patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi 
revin potrivit Constituției și altor acte normative. 

PRINCIPII 

IMPARȚIALITATE SUPREMAȚIA 
INTERESULUI 

PUBLIC 

INTEGRITATE TRANSPARENȚA 
DECIZIEI 

          TIPURI DE CONFLICTE DE INTERESE 

 
POTENȚIAL  

ACTUAL 

 
ASUMAT 

DIFERENȚA ÎNTRE CONFLICTUL DE INTERESE ȘI 
INCOMPATIBILITĂȚI 

CONFLICT DE INTERESE 
Persoanele publice, trebuie să ia o 
decizie care să influențeze un interes 
personal. 
EXEMPLE: primarul A din orașul X 
semnează un contract cu firma soției 
sale.  
Organizarea unei licitații de către 
Consiliul Județean B la care participă și 
câștigă firma fratelui președintelui 
consiliului. 
 

INCOMPATIBILITĂȚI 
Un oficial public nu trebuie să ia nicio 
decizie, fiind suficient faptul că ocupă 
concomitent două sau mai multe funcții al 
căror cumul este interzis de lege. 
EXEMPLU: viceprimarul X deține în același 
timp și funcția de membru al consiliului de 
administrație al unei regii autonome de 
interes local sau a unei societăți comerciale 
aflate în subordinea consiliului local. 
 

http://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?d=2020-08-20
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EVITARTEA CONFLICTELOR DE INTERESE DE CĂTRE PERSOANELE 
CONTRACTUALE DIN CADRUL CJCA OLT 

  SITUAȚIILE IN CARE POT APĂREA CONFLICTE DE INTERESE  

este chemat să rezolve 
cereri, să ia decizii sau să 
participe la luarea 
deciziilor cu privire la 
persoane fizice și juridice 
cu care are relații cu 
caracter patrimonial 

participă în cadrul 
aceleiași comisii, 
constituite conform 
legii, cu funcționari 
publici care au 
calitatea de soț sau 
rudă de gradul I 

interesele sale 
patrimoniale, ale 
soțului sau rudelor 
sale de gradul I pot 
influența deciziile pe 
care trebuie să le ia în 
exercitarea funcției 
publice. 

 

Funcționarul public sau 
persoana contractuală  este 
obligtă să se abțină de la 
rezolvarea cererii, luarea 
deciziei sau participarea la 
luarea unei decizii și să-l 
informeze de îndată pe șeful 
ierarhic căruia îi este 
subordonat direct. Acesta 
este obligat să ia măsurile 
care se impun pentru 
exercitarea cu imparțialitate 
a funcției 
publice/contractuale, în 
termen de cel mult 3 zile de 
la data luării la cunoștință. 
 

Comisiile în care 
poate apare  
conflictul de 
interese 

Evitarea conflictului de 
interese în situația în care 
interesele patrimoniale ale 
unui funcționar 
public/persoană 
contractuală,   ale soțului 
sau rudelor sale de gradul 
I pot influența deciziile pe 
care trebuie să le ia în 
exercitarea funcțiilor pe 
care le exercită 

Comisii de 
concurs/ 
comisii de 
soluționare a 
contestațiilor 

Comisii de 
disciplină/ 
cercetare 
disciplinară 

Evitarea conflictului de 
interese în cadrul 
procedurilor de achiziții 
publice 
 
 

Pentru respectarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, persoanele  angajate în cadrul CJCA Olt, cu atribuții în domeniul achzițiilor publice,   au   
obligația de  a da o Declarație de pantouflage, în sensul că nu se vor  angaja la  nici -un ofertant 
declarat câștigător de către CJCA Olt sau nu vor încheia orice alte înțelegeri cu acesta privind 
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii  contractului  de achiziție publică 
încheiat de acesta cu CJCA Olt, dacă au  fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire a contractului  de achziție 
publică,  pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub 
sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 
Declarația de pantouflage se de depune în termen de 15 zile de la data încetării raportului de 
serviciu/contractului individual de muncă 
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EVITAREA CONFLICTULUI 
în cadrul Comisiilor de concurs sau în cadrul Comisiilor de 
soluționare a contestațiilor 

 
 

Decizii ale Managerului CJCA 
Olt  privind constituirea 
Comisiilor de concurs și a 
Comisiilor de soluționare a  
contestațiilor 

PERSOANE CONTRACTUALE 
NOMINALIZAȚI/NOMINALIZATE ÎN COMISIILE 

DE CONCURS ȘI ÎN COMISIILE DE 
SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Se află în conflict de interese dacă: 
a) au relații cu caracter patrimonial cu 

oricare dintre candidați sau interesele 
patrimoniale ale lor ori ale soților sau 
soțiilor  pot afecta imparțialitatea și 
obiectivitatea evaluării; 

b) sunt  soț, soție, rudă sau afin,  până 
la gradul al IV-lea inclusiv,  cu oricare 
dintre candidați ori cu un alt membru 
al Comisiei de concurs sau al 
Comisiei de soluționare a 
contestațiilor; 

c) sunt sau urmează a fi, în situația 
ocupării funcției publice/contractuale  
de conducere pentru care se 
organizează concursul, direct 
subordonați ierarhic al oricăruia 
dintre candidați. 

CONFLICTE DE 
INTERESE 

Se sezizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidați,  de 
Managerul CJCA Olt, ori de orice altă persoană interesată, în orice 
moment al organizării și desfășurării concursului  

Evitarea conflictului de interese în situația în care funcționarul public sau persoana 
contractuală participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari 
publici sau persoane contractuale care au calitatea de soț/soție sau rudă de gradul I 
 



C.J.C.A. OLT EVITAREA CONFLICTELOR DE 
INTERESE 

Cod: PS 19 
Ed.: 1 Rev.:0 
Pag.: 31 / 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoane contractuale nominalizați/nominalizate în comisiile de concurs și în comisiile de 
soluționare a contestațiilor, aflați în conflict de interese 
 

Înainte de 
desfășurarea 
concursului 

Ulterior desfășuării 
uneia dintre probele de 

concurs 

Informează în scris, cu celeritate, 
Managerul CJCA Olt despre 

orice conflict de interese care a 
intervenit sau ar putea interveni 

Se asigură 
validitatea 

evaluării a cel 
puțin două 
treimi din 
numărul 

membrilor 
Comisiei de 

concurs 
 

Nu se asigură 
validitatea 

evaluării a cel 
puțin două 
treimi din 
numărul 

membrilor 
Comisiei de 

concurs 
 

MANAGERUL CJCA OLT 

Modifică DECIZIA de constituire a 
Comisiei de concurs sau a Comisiei 
de soluționare a contestațiilor prin 

înlocuirea persoanei aflată în 
conflict de interese, în cel mult 2 

zile de la data constatării 
conflictului de interese 

Rezultatul probei sau probelor 
se recalculează prin 

eliminarea membrului Comsiei 
de concurs   aflat în conflict de 

interese, sub rezerva 
asigurătii validității evaluării a 

cel puțin două treimi din 
numărul membrilor Comisiei 

  

Concursul se reia 

EVITAREA CONFLICTULUI 
în cadrul Comisiilor de cercetare disciplinară constituie în cadrul 
Consiliului Județean Olt pentru cercetarea disciplinară a personalului  
contractual din cadrul CJCA Olt     

 
 

Membrii/membrii supleanți și secretarii comsiilor de cercetare disciplinară a 
personalului contractual din cadrul CJCA OLT 
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Se află în conflict de interese dacă se află în una 
dintre următoarele situaţii:  

a) au relaţii cu caracter patrimonial cu 
funcţionarul public sau angajatul contractual  
a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară 
este cercetată;  

b) interesele patrimoniale personale, ale soţului, 
soţiei sau rudelor de gradul I pot influenţa 
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea 
atribuţiilor corespunzătoare care îi revin;   

c) se află în raporturi ierarhice directe cu 
funcţionarul public sau angajatul contractual a 
cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară 
este cercetată;  

d) se află în relaţii de prietenie sau duşmănie cu 
funcţionarul public sau angajatul contractual  
a cărui faptă este sesizată ca abatere 
disciplinară; 

e) ori de câte ori consideră că integritatea, 
obiectivitatea şi imparţialitatea procedurii 
disciplinare pot fi afectate. 

 

Conflicte de interese  
MEMBRII/MEMBRII SUPLEANȚI ȘI SECRETARII 
COMSIILOR DE CERCETARE DISCIPLINARĂ A 
PERSONALULUI CONTRACTUAL,  AFLAȚI ÎN 

CONFLICTE DE INTERESE 

În situația în care conflictul de 
interese intervine înainte de 

începerea procedurii disciplinare 

În situația în care conflictul de interese 
intervine  pe parcursul procedurii 

disciplinare  

La prima ședință a Comisiei de 
disciplină/Comisiei de cercetare 

disciplinară 
completează o Declarație pe 

propria răspundere că nu se află în 
niciunul dintre cazurile de conflicte 
de interese prevăzute de prezenta 

 

Actualizează Declarația pe propria 
răspundere, pe care  a dat-o înainte 
de începerea procedurii disciplinare 
și solicită suspendarea mandatului   

Declarație pe 
propria 

răspundere 

Declarație pe 
propria 

răspundere, 
actualizată 

Mandat 
suspendat 
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Evitarea conflictului de interese în situația în care interesele patrimoniale ale unui 
funcționar public/persoană contractuală,   ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot 
influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcțiilor pe care le exercită 

Evitarea conflictului de interese în cadrul procedurilor de achiziții publice 
 
 

 
ANGAJAȚII DIN CADRUL CJCA OLT 

Se află în conflict de interese în cadrul procedurilor de aciziții publice dacă se 
află în următosarele situații: 

a) participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, 
acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători 
sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

b) participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până 
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși; 

c) participă 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/informații concrete că poate avea, direct ori 
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 
află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea 
pe parcursul procesului de evaluare; 

d) în situația în care ofertantul individual/ofertantul 
asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri 
în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de 
supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt 
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire; 

e) în situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt 
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de 
atribuire. 

f) În situația în care ofertantul individual/ofertantul 
asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător organizat ca 
societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu 
respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

 

http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=320491753&d=2020-09-16#p-320491753
http://lege5.ro/App/Document/geytcnbrgy3a/legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice?pid=320491754&d=2020-09-16#p-320491754
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Conflicte de interese care pot 
interveni în cadrul 

procedurilor de achiziții 
publice 

Se verifică prin Declarațiile de integritate care se completează pe 
SEAP odată cu depunerea documenteției de atribuire  și se transmit 

de SEAP Agenției Naționale de Integritate  

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

Verifică Declarațiile de integritate și afișează   pe    site-ul 
propriu,   la Formular de Integritate, potențiale conflicte de 
interese care ar putea să apară  

CJCA OLT 

Verifică potentialele conflicte de interese 
afișate de Agenția Națională de Integritate în 

Formularele de integritate 

OFERTANTUL DECLARAT CÂȘTIGĂTOR, CU CARE CJCA OLT A ÎNCHEIAT UN 
CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 

Nu are dreptul de a angaja sau încheia alte înțelegeri privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție 
publică, cu angajați/foști angajați ai Consiliului Județean Olt,  cu care Consiliul 
Județean Olt a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractulului de 
achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la 
încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii sau rezilierii de drept a 
contractului respectiv 

Expunere de motive cu 
privire la un eventual conflict 

de interese 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

Transmite CJCA Olt Punctul său de vedere cu privire la situația 
potențial generatoare de conflict de interese 

Punct de vedere cu privire la existența 
unei situații generatoare de conflict de 

interese 
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CJCA OLT ÎN CALITATE DE AUTORITATE CONTRACTANTĂ 
 

Stabilește în urma Punctului de 
vedere primit de la candidat/ofertant 

dacă  există sau nu  o situație de 
conflict de interese 

Există o situație de 
conflict de interese 

Nu există o situație de 
conflict de interese 

Înlocuiește 
persoanele 

responsabile cu 
evaluarea ofertelor 

Elimină ofertantul/ 
candidatul aflat în 

relație cu 
persoanele cu 

funcții de decizie din 
cadrul CJCA Olt 

PERSOANELE ANGAJATE ÎN CADRUL CJCA OLT  CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL 
ACHIZIȚIILOR PUBLICE  

Depun Declarația de pantouflage, conform  modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la 
PS 18- Pantouflage,  în termen de 15 zile de la data  încheierii raportului de 
serviciu/contractului individual de muncă,  în sensul că nu se vor  angaja la   
niciun ofertant declarat câștigător de către Consiliul Județean Olt sau nu vor 
încheia orice alte înțelegeri cu acesta privind prestarea de servicii, direct ori 
indirect, în scopul îndeplinirii  contractului  de achiziție publică încheiat de acesta 
cu Consiliul Județean Olt, dacă au  fost implicate în procesul de 
verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul proceduri 
de atribuire a contractului  de achziție publică,  pe parcursul unei perioade de cel 
puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii 
de drept a contractului respectiv. 
 

 

Declarație de 
pantouflage 
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REGULI PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI JURIDIC AL CONFLICTULUI DE INTERESE 

Persoanele contractuale din cadrul aparatului de specialitate al CJCA Olt au obligaţia să 
respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese. 

Persoanele contractuale din CJCA Olt 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. 
 

În situaţia intervenirii unui conflict de interese, persoanele contractuale din cadrul CJCA Olt 
au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea conflictului de interese, 
în termen legal. 
 

Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare 
a existenței unui conflict de interese se poate adresa instanței de judecată competente, 
potrivit legii, în funcție de natura actului emis sau încheiat. 

DECLARATIA DE INTERESE 

Categoriile de persoane care au obligația depunerii 
Declarației de interese   

PERSOANELE CU 
FUNCȚII DE CONDUCERE 

PERSOANELE DE 
CONTROL 

AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE 
 Activitatea de evaluare a intereselor pentru 
persoanele care au obligația depunerii 
Declarațiilor de interese. 

        DEPUNERE ELECTRONICĂ A DECLARAȚIEI DE INTERESE 
Începând cu 1 ianuarie 2022 

        PERSOANĂ RESPONSABILĂ DESEMNATĂ   asigură 
implementarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de 
avere și de interese pentru personalul contractual cu funcții de 
conducere din cadrul CJCA Olt 
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a) primesc și  înregistrează  Declarațiile de interese și eliberează la 
depunere o Dovadă de primire; 

b) evidențiază Declarațiile de interese întrun registru special, cu caracter 
public, denumit Registrul declarațiilor de interese, al cărui  model a fost 
stabilit  prin Hotărârea Guvernului  nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor 

Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese; 
c) asigură afișarea și menținerea Declarațiilor  de interese pe pagina de 

internet a Consiliului Județean Olt, în termen de cel mult 30 de zile de la 
primire, prin anonimizarea adresei,  a codului numeric personal, precum 
și a semnăturii; declarațiile de interese se păstrează pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Olt și a ANI pe toată durata exercitării 
funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează 
potrivit legii; 

d) trimit ANI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate 
ale Declarațiilor de Declarațiilor de interese depuse și câte o copie 
certificată a Registrului declarațiilor de interese, prevăzut la lit. d), în 
termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

 

Se afișează pe site-ul CJCA 
Olt, în termen de cel mult 30 de 

zile de la primire, prin 
anonimizarea adresei,  a codului 
numeric personal, precum și a 

semnăturii 

Declarații de 
interese 
depuse 

Se înregistrează în 
Registrul declarațiilor de 

interese 

Se transmit  Agenției Naționale de 
Integritate  în copii certificate,  însoțite  de  
o copie certificată a Registrului declarațiilor 
de interese, în termen de cel mult 10 zile de 

la primirea acestora 
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                                                                ORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Rectificarea declarațiilor de interese 

la inițiativa persoanei responsabile cu 
implementarea prevederilor referitoare la 
declarațiile de  interese, care pot recomanda 
modificarea declarațiilor în termen de 10 zile 
de la primirea acestora; recomandarea se 
face în scris și se transmite declarantului prin 
scrisoare recomandată sau se înmânează 
acestuia, pe bază de semnătură de primire; 
în această situație declarantul poate rectifica 
Declaratia de interese în cel mult 30 de zile 
de la transmiterea recomandării 

la inițiativa declarantului – în termen de 40 
de zile de la depunerea inițială a declarației. 
 
 

PERSOANA DESEMNATĂ ÎN CADRUL CJCA OLT PENTRU IMPLEMENTAREA 
PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE INTERESE 
 

Recomandă în scris  rectificarea  Declarațiilor de interese,  
în termen de 10 zile de la primirea acestora 

Recomandare scrisă de rectificare a Declarațiilor de interese 

Se transmite declarantului prin 
poștă,  prin Scrisoare 

recomandată 

Se înmânează direct  
declarantului,  pe bază de 

semnătură de primire 

Scrisoare 
recomandată 

DECLARANT 

Rectifică Declarația de 
interese  în termen de cel 

mult 30 de zile de la primirea 
Scrisorii recomandate  

 

Declaratie de interese  
rectificată 

DECLARANT 

Rectifică Declarația de 
interese  în termen de cel mult 

30 de zile de la primirea 
recomandării 

Declaratie de 
interese rectificată 
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