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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. 
 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
2.1 Procedura se aplică la nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
 
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
3.1 SR EN ISO 9000:2015 “Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular” 
3.2 SR EN ISO 9001:2015 “Sisteme de management al calității. Cerințe. 
3.3 SR EN ISO 9004:2010 “Conducerea unei organizații către un succes durabil. O abordare bazată pe 
managementul calității” 
3.4 SR EN ISO 19011:2018 Ghid pentru auditarea sistemelor de management. 
3.5 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. 
3.6 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3.7 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. 
3.8 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. 
3.9 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
3.10 Hotărârea Guvernului  nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activității de audit public intern. 
3.11 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. 
3.12 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
3.13 Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 
aprobată cu modificările  și completări prin Legea nr. 233/2002. 
3.14 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 și ale art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
3.15 Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3.16 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului          
controlului intern managerial al entităților publice. 
3.17 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. 
3.18 Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183 /25.10.2018, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3.19  Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă 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 pentru personalul contractual 
cu funcții de conducere din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
3.20  Hotărârea Consiliului Administrativ din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
nr.1/23.01.2019 cu privire la aprobare Regulamant de ordine interioară pentru personalul contractual din 
cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, cu modificările și completările ulterioare. 

http://lege5.ro/App/Document/gm4tinbr/ordonanta-nr-27-2002-privind-reglementarea-activitatii-de-solutionare-a-petitiilor?d=2021-11-08
http://lege5.ro/App/Document/gm4tanzu/legea-nr-233-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-27-2002-privind-reglementarea-activitatii-de-solutionare-a-petitiilor?d=2021-11-08
http://www.integritate.eu/
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3.21  Decizia Managerului (Directorului General) al  Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 
723/14.03.2019 referitoare la aprobarea  Codului  etic pentru personalul contractual din cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt. 
3.22  Decizia Managerului (Directorului General) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
nr.104/15.07.2021 referitoare la actualizarea Codului Etic al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt cu 
privire la situațiile de conflict de interese. 
 
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
4.1. Definiții 
4.1.1 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. 
4.1.2 Centrul Județean de Cultură și Artă Olt  - instituție publică de spectacole, cu personalitate 
juridică, de importanță județeană, în subordinea Consiliului Județean Olt, finanțată din bugetul județului 
Olt și din venituri proprii. 
4.1.3  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, republictă, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau 
după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autotități publice centrale sau locale și la care statul 
româb după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, precum și orice 
operator sau operator regional, astfel cum aceștia sunt definiții din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publioce nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
4.1.4 Persoana desemnată  - se desemnează persoane responsabile care asigură implementarea 
prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, sunt subordonate direct 
conducătorului instituţiei respective, și răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
acestora. 
4.1.5 Petiţie - se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în nume propriu, în 
scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o adresează, 
personal ori prin representant, unei instituții publice. 
4.1.6 Persoană contractuală – persoană angajată cu contract individual de muncă, conform   Codului 
muncii, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 
4.2. Abrevieri 
4.2.1 Art. = articol  
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 Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt; 

4.2.4 IP = Instituție publică; 
4.2.5 Lg = lege  
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 SCM = Secretarul Comisiei de monitorizare; 
 
 

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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5. DESCRIEREA PROCEDURII 
5.1 Generalități 
5.1.1 Obligaţii de integritate şi transparenţă în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice 
 
5.1.1.1 Declararea averii şi a intereselor: categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a 
intereselor: persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei 
cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale 
sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice. 
5.1.1.2 Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 şi 2 şi se 
transmit Agenţiei exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii şi a intereselor, 
denumită în continuare e-DAI, gestionată de Agenţie. 
5.1.1.3  Până la data de 31 decembrie 2022, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1 - 38 
completează şi depun declaraţiile de avere şi de interese în format electronic, certificate cu semnătură 
electronică calificată sau cu semnătură olografă, şi le trimit Agenţiei exclusiv prin intermediul e-DAI. 
5.1.1.4 Procedura de transmitere prin e-DAI a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum 
şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei**). 
5.1.1.5. Începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepţia celor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39, au obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi de 
interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, prin intermediul e-DAI. 
5.1.1.5.1. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese depuse prin e-DAI au acelaşi regim cu 
declaraţiile depuse în format hârtie, fiind transmise aceloraşi persoane şi entităţi, urmând ca acestea să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege. 
5.1.1.5.2. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate 
numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 
5.1.1.5.3. Declaraţiile de avere se întocmesc pe propria răspundere şi cuprind drepturile şi obligaţiile 
declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1. 
5.1.1.5.4. Declaraţiile de interese se întocmesc pe propria răspundere şi cuprind funcţiile şi activităţile 
prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii 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. 
5.1.1.6. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data 
numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. 
5.1.1.6.1 Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile 
de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se 
întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, 
respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. 
Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă 
integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării. 
5.1.1.6.2 În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, 
persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de 
interese. 
5.1.1.6.3 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau 
obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, şi pentru care prezenta lege 
stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste declaraţii, potrivit legii. 
5.1.2. Rolul  Agenției Naționale pentru Integritate  
5.1.2.1 Scopul Agenției Naționale pentru Integritate este asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor 
conractuale și prevenirea corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea 
declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale 
intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele 
care au obligația depunerii Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese, pe perioada îndeplinirii 
funcțiilor de conducere. 
5.1.3 Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, 
precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcţiilor ori 
demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se 
efectuează atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după 
încetarea acestora. 
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5.1.4 Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea declaraţiei de 
avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale 
intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităţilor, exclusiv pentru perioada exercitării 
funcţiilor sau demnităţilor publice. 
 
5.2. Transmiterea electronică a Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese 
5.2.1. Prin Ordinul Agenției Naționale de Integritate nr. 96/2021 a fost aprobată Procedura de 
transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se 
realizează. 
5.2.2. Conform prevederilor art. 2 din Procedura de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de 
interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, aprobată prin  Ordinul Agenției Naționale de 
Integritate nr. 96/2021,  începând cu data de 1 ianuarie 2022, Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de 
interese  se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, certificate cu 
semnătură electronică calificată. 
5.2.3. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru transmiterea Declaraţiei de avere şi a Declarației de interese prin mijloace 
electronice de transmitere la distanţă utilizează modulul de transmitere a Declaraţiilor de avere şi a 
Declaraţiilor De Interese semnate electronic, denumit e-DAI, existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Integritate www.integritate.eu. 
5.2.4. Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale privind depunerea Declarațiilor de 
avere și a Declarațiilor de interese,  din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt,  au obligația de 
a îndeplini atribuțiile prevăzute de procedura  menționată la pct. 5.2.3 din prezenta procedură. 
5.2.5. Completarea și transmiterea electronică a Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese se 
poate face  prin intermediul modului e- DAI, publicat pe site-ul ANI, doar după înrolarea deponenților în 
modul.  
5.2.6.Procedura de înrolare a deponenților se realizează de către persoanele prevăzute la pct. 5.2.4. din 
prezenta procedură.  
5.2.7.În cadrul procesului de înrolare a deponenților persoanele prevăzute la pct. 5.2.4. din prezenta 
procedură, solicită deponentului a adresă de e - mail validă precum și celelalte date prevăzute în 
formularul de înrolare și va parcurge etapele prevăzute în Manualul de instrucțiuni al e- DAI – capitolul 
,,Inrolare deponent” 
5.2.8.După completarea și salvarea formularului de înrolare, aplicația informatică va trimite automat un e 
- mail la adresa indicată de deponent,  în al cărui conținut se va regăsi un link care permite accesarea 
directă a modului e- DAI precum și datele de identificare, respectiv userul și parola. 
5.2.9.Deponentul accesează linkul primit și se loghează la modul E- DAI folosind userul și parola 
indicate în e- mailul transmis automat de aplicație. 
5.3.0.Contul creat în e-DAI permite deponentului accesarea acelor funcţionalităţi necesare completării 
Declaraţiilor de avere şi a Declarațiilor de interese, vizualizării, descărcării, semnării olografe sau cu 
semnătură electronică calificată, transmiterii acestora către persoana responsabilă şi formularea unei 
eventuale solicitări suplimentare de anonimizare a datelor, odată cu transmiterea declaraţiilor de avere 
şi a declaraţiilor de interese. 

 
5.3.Obligativitatea depunerii Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese 
5.3.1 Categoriile de persoane din care au obligația depunerii Declarațiilor de avere și a 
          Declarațiilor de interese 
5.3.1.1 Pentru exercitarea de către ANI a  responsabilităților ce îi revin  în evaluarea declarațiilor de 
avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a 
incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale,   persoanele 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, au obligația depunerii Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese, pe 
perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice. 
5.3.1.2 Având în vedere temeiul legal menționat la pct. 5.3.1.1 din prezenta procedură,  categoriile de 
persoane din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt  care au obligația depunerii Declarațiilor de 
avere și a Declarațiilor de  interese sunt: 

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=43905156&d=2021-11-11#p-43905156
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=43905193&d=2021-11-11#p-43905193
http://www.integritate.eu/
http://lege5.ro/App/Document/gezdmojygq/legea-nr-144-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-de-integritate?d=2020-09-01
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a) persoanele cu funcții de conducere din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

5.3.2 Termenele de depunere a Declarațiilor  de avere și a Declarațiilor  de interese  
5.3.2.1 Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data 
numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. 
5.3.2.2 Persoanele prevăzute la pct. 5.3.1.2 din prezenta procedură au obligaţia să depună sau să 
actualizeze Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese anual, cel mai târziu până la data de 15 iunie.  
5.3.2.3 Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: 
a)   pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor; 
b)   situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie. 
5.3.2.4  Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal 
vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării. 
5.3.2.5 În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului sau a încetării activităţii, 
persoanele prevăzute la pct. 5.3.1.2 din prezenta procedură au obligaţia să depună noi Declaraţii de 
avere şi Declaraţii de interese. 

 
5.3.3 Persoanele din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt responsabile cu 
implementarea prevederilor legale privind depunerea Declarațiilor de avere și  a  Declarațiilor de  
interese 
5.3.3.1 Pentru implementarea prevederilor legale privind depunerea Declarațiilor de avere și a 
Declarațiilor de  interese prevăzute de Legea 176/2010, cu modificările și completările ulterioare,  prin 
Decizia Managerului (Directorului General) nr.144/01.03.2019 a fost desemnată persoana responsabilă 
cu asigurarea implementării prevederilor legale privind depunerea Declarațiilor de avere și  a 
Declarațiilor  de interese în cadrul  Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 
5.3.3.2 Conform Deciziei Managerului (Directorului General) nr.144/01.03.2019 menționate la pct. 
5.4.3.1 și 5.6.3.2 din prezenta procedură, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale 
privind depunerea Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese din cadrul Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt  este următoarea:   
 a)  pentru personalul din cadrul personalului contractual al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și 
care are obligația depunerii Declarațiilor de interese: 
  - Preduț Teodora Lucia –   inspector de specialitate, grad profesional I, nivel studii S la Biroul   
Resurse Umane din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

                                                   
5.3.4  Excepții  privind  depunerea Declarațiilor de avere și a Declarațiilor  de interese, în  anul 
         2021                         
5.3.4.1 Prin Ordinul Agenției Naționale de Integritate nr. 96/2021 a fost aprobată Procedura de 
transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se 
realizează. 
5.3.4.2 Conform temeiului legal menționat la pct. 5.3.4.1 din prezenta procedură, în perioada 1 ianuarie  
- 31 decembrie 2021 persoanele prevăzute la pct. 5.3.1.2  din prezenta procedură, pot completa şi 
depune Declaraţiile de avere şi Declarațiile de interese în format letric şi transmise Agenţiei Naţionale de 
Integritate de către persoanele responsabile,  prevăzute la pct. 5.3.3. din prezenta procedură,  în copie 
certificată "conform cu originalul", precum şi în format electronic, certificate cu semnătură electronică 
calificată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 
5.3.4.3 Începând cu data de 1 ianuarie 2022, Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese  se transmit 
exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, certificate cu semnătură electronică 
calificată, prin intermediul modulului e- DAI de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.  

          
5.4.Evaluarea declarațiilor de avere și de interese de către Agenția Națională de Integritate  
5.4.1 ANI îndeplinește activitatea de evaluare a declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind 
averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite a incompatibilităților și a conflictelor de interese 
potențiale din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002. 

http://lege5.ro/App/Document/gm4tinbr/ordonanta-nr-27-2002-privind-reglementarea-activitatii-de-solutionare-a-petitiilor?d=2021-11-08
http://lege5.ro/App/Document/gm4tanzu/legea-nr-233-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-27-2002-privind-reglementarea-activitatii-de-solutionare-a-petitiilor?d=2021-11-08


C.J.C.A. OLT DECLARATII DE AVERE SI 
DECLARATII DE INTERESE 

Cod: PS 23 
Ed.: 1 Rev.:0 
Pag.: 7 / 23 

 
5.4.2 Principiile după care se desfășoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidențialitatea, 
imparțialitatea, independența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum și 
prezumția dobândirii licite a averii. 
5.4.3.  În vederea desfășurării activității în condiții de profesionalism, cu respectarea principiilor 
prevăzute  la pct. 5.4.2  din prezenta procedură, repartizarea lucrărilor se face în mod aleatoriu, de către 
conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic. 

  5.4.4  Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, 
precum și a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcțiilor ori 
demnităților publice, precum și cea de evaluare a conflictelor de interese și a incompatibilităților se 
efectuează atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, cât și în decursul a 3 ani după 
încetarea acestora. 
5.4.5 Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la pct. 5.4.4 din prezenta procedură  constă în 
evaluarea declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a 
modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităților, exclusiv pentru 
perioada exercitării funcțiilor sau demnităților publice. 
5.4.6  ANI îndeplinește activitatea de evaluare a declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind 
averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite,  din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane 
fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002. 
5.4.7 Sesizarea din oficiu se face într-una din următoarele modalități: 
a) pe baza unui raport de sesizare, întocmit de președintele ANI; 
b) pe baza unei note întocmite de inspectorul de integritate, aprobată de conducerea inspectorilor de 

integritate; în cazul în care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, refuzul motivat se 
transmite președintelui ANI, pentru a dispune fie începerea verificărilor, fie menținerea propunerii. 

5.4.8 Sesizarea făcută cu rea-credință atrage după sine răspunderea juridică a celui care a făcut 
sesizarea. 
5.4.9 Repartizarea lucrării inițiate la sesizarea atât a oricărei persoane fizice sau juridice, cât și a celei 
din oficiu, se face în mod aleatoriu.  
5.4.10 După repartizarea aleatorie a lucrării, inspectorul de integritate procedează la activitatea de 
evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a 
incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale, după cum urmează:  
a) până la informarea persoanei care face obiectul evaluării şi invitarea acesteia pentru a prezenta un 

punct de vedere, desfăşoară proceduri administrative, prin raportare exclusivă la informaţii publice; 
b) după informarea persoanei care face obiectul evaluării şi invitarea acesteia pentru a prezenta un 

punct de vedere, solicită persoanelor fizice sau juridice şi date ori informaţii care nu sunt publice. 
5.4.11 Actele întocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau informaţiilor care nu sunt 
publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, după începerea activităţii de evaluare, fără ca persoana 
să fie invitată şi informată, sunt lovite de nulitate absolută. 
5.4.12 Pe parcursul desfăşurării evaluării, inspectorul de integritate poate solicita tuturor instituţiilor şi 
autorităţilor publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum şi persoanelor fizice, 
documentele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţii de evaluare, cu obligaţia păstrării 
confidenţialităţii. 
5.4.13 La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, persoanele fizice şi juridice, conducătorii 
autorităţilor, ai instituţiilor sau ai societăţilor publice ori private, precum şi cei ai regiilor autonome sunt 
obligaţi să comunice acestuia, în termen de cel mult 30 de zile, datele, informaţiile, înscrisurile şi 
documentele solicitate de ANI, indiferent de suportul acestora, precum şi date, informaţii sau documente 
pe care le deţin, care ar putea conduce la soluţionarea lucrării. 
5.4.14 Dacă, în urma evaluării, inspectorul de integritate identifică elemente în sensul existenţei unui 
conflict de interese sau a unei incompatibilităţi, informează despre aceasta persoana în cauză şi are 
obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. 
5.4.15 Persoana informată, potrivit pct. 5.4.14 din prezenta procedură, este invitată să prezinte 
inspectorului de integritate date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin 
transmiterea unui punct de vedere scris. 
5.4.16 Informarea şi invitarea se vor face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
5.4.17 Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat şi 
are dreptul de a prezenta orice date ori informaţii pe care le consideră necesare. 

http://lege5.ro/App/Document/gm4tinbr/ordonanta-nr-27-2002-privind-reglementarea-activitatii-de-solutionare-a-petitiilor?d=2021-11-08
http://lege5.ro/App/Document/gm4tanzu/legea-nr-233-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-27-2002-privind-reglementarea-activitatii-de-solutionare-a-petitiilor?d=2021-11-08
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5.4.18 Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în lipsa 
acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de către 
persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunt 
elemente în sensul existenţei unui conflict de interese sau a unei incompatibilităţi, întocmeşte un Raport 
de evaluare. 
5.4.19 În lipsa confirmării prevăzute la pct. 5.4.18 din prezenta procedură inspectorul de integritate 
poate întocmi Raportul de evaluare după îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare. 
5.4.20 Raportul de evaluare are  următorul cuprins: 
a) partea descriptivă a situaţiei de fapt; 
b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluării, dacă acesta a fost exprimat; 
c) evaluarea elementelor de conflict de interese sau de incompatibilitate; 
d) concluzii. 
5.4.21 Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut 
obiectul activităţii de evaluare şi, după caz, organelor de urmărire penală şi celor disciplinare. 
5.4.22 Persoana care face obiectul evaluării poate contesta Raportul de evaluare a conflictului de 
interese sau a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios 
administrativ. 
5.4.23 Dacă Raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat în termenul prevăzut la 
pct. 5.4.2.2 din prezenta procedură la instanţa de contencios administrativ, ANI sesizează, în termen de 
6 luni, organele competente pentru declanşarea procedurii disciplinare, precum şi, dacă este cazul, 
instanţa de contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu 
încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese.  
5.4.24 Dacă în urma evaluării declaraţiei de interese, precum şi a altor date şi informaţii, inspectorul de 
integritate constată inexistenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, întocmeşte 
un Raport în acest sens, pe care îl transmite persoanei care a făcut obiectul evaluării. Acest Raport 
poate cuprinde, dacă este cazul, menţiuni privind erorile constatate în ceea ce priveşte întocmirea 
necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptare. 
5.4.25 În cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situaţia de conflict de interese, toate actele 
juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispoziţiilor legale 
privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută. 
5.7.26 Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu 
încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de ANI chiar dacă persoana 
în cauză nu mai deţine acea funcţie. 
5.7.27 Instanţa va putea dispune motivat, pe lângă constatarea nulităţii absolute, şi repunerea părţilor în 
situaţia anterioară. 
5.4.28 Acţiunile introduse la instanţele de contencios administrativ urmează regulile de competenţă 
prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
care se aplică în mod corespunzător. 
5.4.29 Procedura de judecată este cea prevăzută în Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu există în Legea nr. 176/2010, cu 
modificările și completările ulterioare nu există  prevederi derogatorii de la aceasta. 
5.4.30 Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, 
sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse în 
Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare,  nu pot consta în mustrare sau 
avertisment. 
5.4.31 Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existenţa 
conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităţilor 
publice sau funcţiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului 
general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu  prevederile art. 2.517 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 
5.4.32 În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) lit.  h) și j) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, ANI  comunică Raportul de evaluare, după cum urmează: 
-    pentru aleşii locali - Instituţiei Prefectului; 
-    pentru funcţionarii publici - Comisiei de disciplină din cadrul autorității sau instituției publice în care  
     aceștia își desgășoară activitatea  
 

http://lege5.ro/App/Document/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?d=2021-11-11
http://lege5.ro/App/Document/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?d=2021-11-11
http://lege5.ro/App/Document/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56657230&d=2021-11-11#p-56657230
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6 . RESPONSABILITĂȚI  
6.1 Personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
6.1.1 Are obligația depunerii Declarației de avere și a Declarației  de  interese, la termenele prevăzute la 
pct. 5.6.2 din prezenta procedură dacă face parte din echipele de proiecte prin care se implementează 
programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare. 
 
6.2 Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale privind depunerea 

Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese: 
6.2.1. Încurajează depunerea electronică a Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese; 
6.2.2. Îndeplinesc toate responsabilitățile prevăzute în Procedura de transmitere la distanţă a 
declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, aprobată prin 
Ordinul Agenției Naționale de Integritate nr. 96/2021. 
 
6.3 Managerul (Directorul General) 
6.3.1 Are obligația depunerii Declarației de avere și a Declarației  de  interese, la termenele prevăzute la 
pct. 5.3.2 din prezenta procedură 
6.3.2 Aprobă prezenta procedură   
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7.FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 
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1. 
Șef Secție 
Ansamblul 
Folcloric Doina 
Oltului 

Ivan Cristian       

2. Șef Biroul 
Resurse Umane  Păun Maria       

3. 
Șef Biroul Juridic, 
Comunicare și 
Relații cu 
Publicul 

Maț Sorin 
Nicolae        

4. 

Șef Serviciu 
Buget, Financiar-
Contabilitate, 
Achiziții Publice 
și Adiminstrativ 

Gughea 
Gabriela        

5. Șef Secție 
PPISCCPCT Baboi Ristina       

6. Șef Secție Arte și 
Meșteșuguri 

Nica Oana 
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8. FORMULAR DISTRIBUIRE/DIFUZARE  PROCEDURĂ 
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1. Șef Secție Ansamblul Folcloric 
Doina Oltului Ivan Cristian      

2. Șef Biroul Resurse Umane  Păun Maria  
     

3. Șef Biroul Juridic, Comunicare și 
Relații cu Publicul 

Maț Sorin 
Nicolae       

4. 
Șef Serviciu Buget, Financiar-
Contabilitate, Achiziții Publice și 
Adiminstrativ 

Gughea 
Gabriela       

5. Șef Secția Arte și Meșteșuguri Nica Oana  
     

6. Șef Secție PPISCCPCT Baboi Ristina  
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9. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 
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C.J.C.A. OLT DECLARATII DE AVERE SI 
DECLARATII DE INTERESE 

Cod: PS 23 
Ed.: 1 Rev.:0 
Pag.: 13 / 23 

 
10.ANEXE 
Anexa nr.1 

 
DECLARAŢIE DE AVERE 

 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________________________ 
, având 
funcţia  

de ________________________________ la 
______________________________________
________ , 

CNP  ___________________ , domiciliul 
___________________________________________
______ 

________________________________________________________________________________
________ , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 
răspundere  
că împreună cu familia1) deţin următoarele: 
..................................... 
    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. 

 
I. Bunuri imobile  
 
1. Terenuri 
N O T Ă :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte 
Modul de 
dobândire 

Titularu
l1) 

       

       

       

       
     
    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de 
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 
    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
 

2. Clădiri 
 
N O T Ă :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
 

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii Suprafaţa Cota-

parte 
Modul de 
dobândire 

Titularul2

) 

       
 

 



C.J.C.A. OLT DECLARATII DE AVERE SI 
DECLARATII DE INTERESE 

Cod: PS 23 
Ed.: 1 Rev.:0 
Pag.: 14 / 23 

 
       
       
       
    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii 
comerciale/de producţie. 
    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, 
copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
 

II. Bunuri mobile 
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de 

transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 
 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de 
dobândire 

     

     

     

     

     

     
 
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă 

şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror 
valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro 

 
N O T Ă :   
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 
 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată 

   

   

   

   

   
 
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile 

înstrăinate în ultimele 12 luni 
 

Natura bunului 
înstrăinat 

Data 
înstrăinării 

Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinării Valoarea  
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IV. Active financiare 
 
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi 

investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de 
euro 
 

N O T Ă :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 
 

Instituţia care administrează 
 şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi 

     

     

     

     

     

     

     
 
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar 

sau echivalente;   (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte 
sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 

 
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a 

tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
 
N O T Ă :   
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 
 

Emitent titlu/societatea în care persoana este 
acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/  

cota de participare 
Valoarea totală 

la zi 
    
    
    
    
    
    

 



C.J.C.A. OLT DECLARATII DE AVERE SI 
DECLARATII DE INTERESE 

Cod: PS 23 
Ed.: 1 Rev.:0 
Pag.: 16 / 23 

 
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); 

(2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 
 
 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de 
euro pe an: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

N O T Ă :   
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

 
V. Datorii 
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi 

alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 
 
NOTĂ:  
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 
 

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare 

    

    

    

    

    
 
VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, 

din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi 
naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de 
cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul 
anual 

încasat 
1.1. Titular    

    

1.2. Soţ/soţie    

    

1.3. Copii    
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*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I 
şi al 11-lea. 
 
 
VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal 

încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare) 

 
NOTĂ:  
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 
 

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

Venitul 
anual 

încasat 
1. Venituri din salarii 
1.1. Titular    
    
1.2. Soţ/soţie    
    
1.3. Copii    
    
2. Venituri din activităţi independente 
2.1. Titular    
    
2.2. Soţ/soţie    
    
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
3.1. Titular    
    
3.2. Soţ/soţie    
    
4. Venituri din investiţii 
4.1. Titular    
    
4.2. Soţ/soţie    
    
5. Venituri din pensii 
5.1. Titular    
    
5.2. Soţ/soţie    
    
6. Venituri din activităţi agricole 
6.1. Titular    
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6.2. Soţ/soţie    
    

Cine a realizat venitul Sursa venitului:  
Nume, adresa 

Serviciul prestat/obiectul 
generator de venit 

Venitul 
anual 

încasat 
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 
7.1. Titular    
    
7.2. Soţ/soţie    
    
7.3. Copii    
    
8. Venituri din alte surse 
8.1. Titular    
    
8.2. Soţ/soţie    
    
8.3. Copii    
    

 
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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DECLARAŢIE DE INTERESE 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________________________ 
, având 
funcţia  

de ________________________________ la 
__________________________________________
____ , 

CNP  ___________________ , domiciliul 
___________________________________________
______ 

____________________________________________________________________________________
____ , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere: 

 
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, 
grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii 
neguvernamentale: 

Unitatea 
 – denumirea şi adresa – Calitatea deţinută 

Nr. de părţi 
sociale sau 
de acţiuni 

Valoarea 
totală a 
părţilor 
sociale 
şi/sau a 

acţiunilo
r 

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…… 
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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 
contract

ului 

Val
oare
a 

total
ă a 
cont
ract
ului 

Titular …………... 
      

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/ Fundaţii/ 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 punctul 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  -  Diagrama de proces Declarații de Avere și de Interese   
                                                                                                                                           

 
                                                            DIAGRAMA DE PROCES 
                                                     Declarații de Avere și de Interese  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate prin transmiterea electronică a Declarațiilor de 
avere și a Declarațiilor de interese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Personalul contractual din cadrul CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

Are obligația depunerii Declarației de avere și a 
Declarației de interese 

PERSOANELE RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR LEGALE 
PRIVIND DEPUNEREA DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI A DECLARAȚIILOR DE 
INTERESE DIN CADRUL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

- înrolează deponenții în modul e- DAI, publicat pe site-ul 
Agenției Naționale de Integritate, prin solcitarea acestora a 
unor adrese de e-mail valide precum și a datelor prevăzute 
în formularul de înrolare; 

- parcurge etapele prevăzute în Manualul de instrucțiuni al E- 
DAI, capitolul ,,Înrolare deponent”; 

- salvează formularul de înrolare. 

APLICAȚIA INFORMATICĂ e-DAI DE PE SITE - UL AGENȚIEI NAȚIONALE DE 
INTEGRITATE  

Trimite automat un e-mail la adresa indicată 
de deponenți, în al cărui conținut se va regăsi 
un link care care permite accesare directă a 
modulului  e- DAI  

Încurajează depunerea 
electronică a Declarațiilor de 

avere și a Declarațiilor de 
interese 

Îndeplinesc toate responsabilitățile prevăzute 
în Procedura de transmitere la distanţă a 
declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi 
condiţiile în care aceasta se realizează, 
aprobată prin Ordinul Agenției Naționale de 
Integritate nr. 96/2021 

II. Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale privind depunerea 
Declarațiilor de avere și Declarațiilor de interese 
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Obligativitatea depunerii Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSOANELE CARE AU 
OBLIGAȚIA DEPUNERII 

DECLARAȚIEI DE AVERE ȘI 
A DECLARAȚIEI DE INTERESE  

 
 

persoanele cu funcții de conducere și de 
control, precum și funcționarii publici din cadrul   
aparatului de specialitate al Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt (managerul (directorul 
general), șefii de secție, șeful de serviciu și șefii 
de birou); 

DEPONENȚII 

Accesează linkul primit pe e- mail și se loghează la 
e- DAI folosind userul și parola indicate în e - mailul 
transmis automat de aplicație 

Cont deponenți 
e- DAI 

Permite deponenților accesarea acelor 
funcţionalităţi necesare completării 

Declaraţiilor de avere şi a Declarațiilor de 
interese, vizualizării, descărcării, semnării 

olografe sau cu semnătură electronică 
calificată, transmiterii acestora către 

persoana responsabilă şi formularea unei 
eventuale solicitări suplimentare de 

anonimizare a datelor, odată cu transmiterea 
Declaraţiilor de avere şi a Declaraţiilor de 

interese. 
 

- depun Declarația de avere și 
Declarația de interese în termen de 
30 de zile de la numirii sau alegerii 
într-o funcție ori de la începerii 
activității; 

- anual, cel mai târziu până pe data 
de 15 iunie; 

- în termen de 30 de zile de la data 
încheierii mandatului sau a 
încetării activității 

În anul 2021 Declarațiile de avere și Declarațiile de 
interese se depun în format letric și transmise ANI de 
către persoanele responsabile  cu implementarea 
prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de 
avere și a declarațiilor de interese, din cadrul Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, în copie certificată 
„conform cu originalul” precum și în format electronic, 
certificate cu semnătură electronică calificată prin 
mijloace electronice de transmitere la distanță    

Începând cu data de 1 ianuarie 2022 Declarațiile 
de avere și Declarațiile de interese se transmit 
exclusiv prin mijloace electronice de transmitere 
la distanță, cerificate cu semnătură electronică 
calificată, prin intermediul modului e - DAI de pe 
site-ul Agenției Naționale de Integritate 
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Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților de către Agenția Națională de 
Integritate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declarații de 
independență, 

 semnate de Șeful 
Biroului Audit Public 

I t  
 

CONDUCEREA AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE 

Repartizează  lucrările inspectorilor de 
integritate  în mod aleatoriu, prin sistem 

electronic 
 

INSPECTORUL DE INTEGRITATE 

Dacă, în urma evaluării declaraţiei de interese, 
precum şi a altor date şi informaţii, inspectorul de 
integritate identifică elemente în sensul existenţei 
unui conflict de interese sau a unei 
incompatibilităţi, informează despre aceasta 
persoana în cauză şi are obligaţia de a o invita 
pentru a prezenta un punct de vedere. 

Informarea și invitarea 
se face prin poștă, cu 

scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire 


