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1. SCOP  
 
1.1 Scop general  
Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul  Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care 
presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr.361/2022 privind  protecţia 
avertizorilor în interes public, care semnalează încălcări ale legii, iar pe de altă parte crearea 
şi menţinerea unui mediu de muncă în care angajaţii Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă 
administrare/fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate. 
1.2 Scop specific  
Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu 
primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea 
acesteia. 
 
2. DOMENIU  DE  APLICARE 
2.1. Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul C.J.C.A. Olt, indiferent de încadrarea 
acestora .  
 
3. DEFINITII  SI  ABREVIERI 
3.1. Definitii:  
Avertizarea în interes public – (avertizare) este definită ca fiind sesizarea făcută cu bună-
credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei 
profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și 
transparenței; 
 În cuprinsul prezentei proceduri în locul sintagmei avertizare în interes public se va 
folosi cuvântul avertizare 
Avertizorul este orice persoană încadrată în C.J.C.A. Olt care sesizează cu bună- credinţă 
orice faptă din categoria celor menționate mai sus; 
 Comisia de disciplină este organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut 
de lege și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.J.C.A. Olt; 
 Protecția martorilor - este Programul de protecție a martorilor, Program, ce constă în 
activitățile specifice desfășurate de Oficiul Național pentru Protecția martorilor cu sprijinul 
autorităților administrației publice centrale și locale, așa cum este definit la art. 2 lit.a) pct.3 
lit.f) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările 
ulterioare. 
3.2. Abrevieri: 
3.2.1. PS  = Procedura de Sistem 
3.2.2. C.J.C.A. = Centrul Județean de Cultură și Artă 
3.2.3. HG        = Hotărârea Guvernului 
3.2.4. OG        = Ordonanța Guvernului 
3.2.5. ANI                = Agenția Națională de Integritate 
 
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
4.1. Reglementări internaționale  
-   ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare  
-  Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE  
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4.2. Legislație primară: 

• Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public; 
• Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

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

modificările si completările ulterioare; 
• Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările si completările 
ulterioare; 

• OG nr.119/1999, privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

4.3. Legislație secundară  
- H.G. nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021 - 2025 şi a 
documentelor aferente acesteia;  
- OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice;  

 
5. RESPONSABILITATI 
5.1 Directorul C.J.C.A. Olt     
5.1.1. Asigura cadrul legislativ și organizatoric pentru desfășurarea activităților descrise în 
prezenta procedură; 
5.1.2. Aprobă/reaprobă prezenta procedură; 
 
5.2.  Angajatii din cadrul  C.J.C.A. Olt     
5.2.1. Pun în aplicare prevederile prezentei proceduri și răspund pentru aplicare. 
 
5.3. Avertizor 
5.3.1. Sesizează, cu bună credință, o faptă care presupune o neregularitate/încălcare a legii, 
a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, 
economicității și transparenței, respectând prevederile legale. 
 
5.4. Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate 
5.4.1. Centralizează într-un registru special privind avertizările în interes public adresate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigo 
 
are și le transmite comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării. 
5.4.2 Această persoană este și un membru în comisia de soluționare a avertizării de 
integritate. 
 
5.5. Comisia de soluționare a avertizării de integritate 
5.5.1. Va fi numită prin decizie a Managerului C.J.C.A. Olt  și va fi formată din minim 3 
persoane: persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate, doi 
reprezentanți al compartimentului juridic sau biroului resurse umane, din care unul va asigura 
și secretariatul comisiei. 
5.5.2. Verifică posibilele  neregularități/încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune 
măsurile legale ce se impun. 
5.5.3. În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor de integritate, verificare 
va fi redirecționată organelor competente. 
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5.6. Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale 
5.6.1. Înregistrează avertizarea primită și o transmite persoanei responsabilă de primirea și 
centralizarea avertizărilor de integritate în vederea analizei și soluționării. 
 
5.7. Managerul (Directorul General) 
5.7.1. Decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de soluționare a avertizării de 
integritate și decide, la propunerea structurilor măsuri/acțiunii menite să elimine atât 
neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora. 
 
6. DESCRIEREA  PROCEDURII 
 
6.1 Generalități 
6.1.1. Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la 
bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează 
încălcări ale legii.  
6.1.2. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor 
represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se 
vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu 
respectarea principiului nesancționării abuzive. 
 
6.2 Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public: 
6.2.1 principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice 
de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta 
drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a 
libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a 
libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un 
nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la 
apărare; 
6.2.2 principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a 
prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate; 
6.2.3 principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac 
fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de 
soluționarea acestora; 
6.2.4 principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte 
persoane juridice de drept public sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea 
interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate 
a folosirii resurselor; 
6.2.5 principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile 
prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa 
mai gravă care nu are legătură cu raportarea;. 
6.2.6 principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive 
întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la 
momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei 
legi. 
  
6.3. MODALITĂȚI DE RAPORTARE 
 
,6.3.1 Raportarea prin canale interne 
6.3.1.1.Obligaţia de a institui canale interne de raportare 
Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, indiferent de numărul de 
angajați, precum și persoanele juridice de drept privat care au cel puțin 50 de angajați au 
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obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare și de a stabili proceduri de 
raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. 
  Persoanele juridice de drept privat care au între 50 și 249 de angajați se pot grupa și 
pot utiliza sau partaja resurse în ceea ce privește primirea raportărilor referitoare la încălcări 
ale legii și în ceea ce privește acțiunile subsecvente. 
6.3.1.2. Procedura privind raportarea internă 
     Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să 
cuprindă următoarele elemente: 
    a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să 
fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe 
menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat; 
    b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în 
termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia; 
    c) desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce 
privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și 
soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în 
exercitarea acestor atribuții; 
    d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată; 
    e) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor 
subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în 
care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. 
b), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor 
subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora; 
    f) obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane 
juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la 
modalitatea de soluționare a raportării; 
    g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare 
externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau 
agențiile Uniunii Europene; 
    h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de 
soluționare a raportării. 
    (2) Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința 
fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un 
loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un 
mijloc de raportare este accesibil. 
6.3.1.3. Clasarea raportării interne 
6.3.1.3.1.  Raportarea se clasează atunci când: 
    a) nu conține elementele cu privire la conținut, altele decât datele de identificare a 
avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în 
termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită; 
    b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la 
încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana 
desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să 
fie îndeplinită. 
 6.3.1.3.2.Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea 
raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni 
subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce 
atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și 
nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării 
raportate. 
6.3.1.3.3. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea 
temeiului legal. 
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6.3.2. RAPORTAREA PRIN CANALE EXTERNE 
6.3.2.1. Autorităţile competente 
 6.3.2.1.1. Canalele externe de raportare sunt reprezentate de:    

a) autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit dispoziţiilor legale speciale, primesc şi 
soluţionează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competenţă; 
     b) Agenţia Naţională de Integritate, denumită în continuare Agenţia; 
      c) alte autorităţi şi instituţii publice cărora Agenţia le transmite raportările spre 
competentă soluţionare 
 6.3.2.1.2. În situaţia în care, potrivit legilor speciale, competenţa de a primi şi efectua acţiuni 
subsecvente revine autorităţilor şi instituţiile publice care, potrivit dispoziţiilor legale speciale, 
primesc şi soluţionează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de 
competenţă, raportările primite de Agenţie (Agenţia Naţională de Integritate) se 
redirecţionează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanţiilor privind confidenţialitatea şi 
integritatea. Autorităţile au obligaţia de a redirecţiona către Agenţie, de îndată, raportarea 
care este de competenţa acesteia. 
6.3.2.1.3. Agenţia are obligaţia de a redirecţiona, de îndată, raportarea în vederea soluţionării 
şi către autorităţile şi instituţiile publice cărora Agenţia le transmite raportările spre 
competentă soluţionare, după caz, atunci când nu are competenţa de a examina şi de a 
efectua acţiuni subsecvente. Redirecţionarea se realizează cu păstrarea garanţiilor privind 
confidenţialitatea şi integritatea. 
6.3.2.1.4. Autorităţile au obligaţia de a redirecţiona către Agenţie, de îndată, raportarea greşit 
îndreptată. Agenţia va redirecţiona raportarea, în funcţie de obiectul acesteia, potrivit alin. 
(3), urmând ca avertizorul în interes public să fie înştiinţat despre aceasta. Redirecţionarea 
se realizează cu păstrarea garanţiilor privind confidenţialitatea şi integritatea. 
6.3.2.1.5. Autorităţile prevăzute la art.6.3.2.1.1. au obligaţia înştiinţării avertizorului în interes 
public cu privire la redirecţionare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta. 
6.3.2.2. Drepturi şi obligaţii ale autorităţilor competente 
6.3.2.2.1. În soluţionarea raportării şi efectuarea de acţiuni subsecvente, Agenţia, autorităţile 
şi instituţiile publice cărora Agenţia le transmite raportările spre competentă soluţionare au 
următoarele drepturi: 
    a) de a solicita documentele deţinute de autorităţile, instituţiile publice, persoanele juridice 
de drept public şi persoanele juridice de drept privat, indiferent de forma acestora, şi de a 
primi copii ale acestora; 
    b) de a solicita informaţii de la autorităţile, instituţiile publice, persoanele juridice de drept 
public şi persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul în interes public, persoana 
vizată şi orice altă persoană care poate oferi informaţii în vederea soluţionării raportărilor. 
Solicitarea de informaţii se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităţilor 
competente. 
 6.3.2.2.2. În soluţionarea raportării şi efectuarea de acţiuni subsecvente, Agenţia, autorităţile 
şi instituţiile publice cărora Agenţia le transmite raportările spre competentă soluţionare au 
următoarele obligaţii: 
    a) primesc, examinează şi răspund la raportări, scop în care desemnează persoane cu 
aceste atribuţii; 
    b) efectuează acţiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii; 
    c) asigură confidenţialitatea raportării; 
    d) asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a 
permite efectuarea de verificări suplimentare; 
    e) menţin contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informaţii 
suplimentare şi informării prin transmiterea către avertizorul în interes public a unor informaţii 
referitoare la acţiunile subsecvente şi la motivele unor astfel de acţiuni; 
    f) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluţionare a 
raportării. 
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6.3.2.2.3. Autorităţile prevăzute la  6.3.2.1.1. lit. a) şi c) au obligaţia de a asigura instruirea 
persoanelor desemnate să soluţioneze raportările. 
6.3.2.2.4. Modalităţile efective de aducere la îndeplinire a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute 
la art. 6.3.2.2.1. și  6.3.2.2.2. se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi, după caz, 
prin acte ale autorităţilor prevăzute la  art. 6.3.2.1.1. 
6.3.2.4.     Divulgarea publică 
6.3.2.4.1.  Avertizorul în interes public care divulgă public informaţii privind încălcarea legii 
beneficiază de protecţie în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: 
    a) a raportat mai întâi intern şi extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost 
dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut rezonabil, care să nu depăşească 3 
luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum şi ori de câte ori sunt 
înregistrate evoluţii în desfăşurarea acţiunilor subsecvente, cu excepţia cazului în care 
informarea ar putea periclita desfăşurarea acestora; 
    b) are motive întemeiate să considere că: 
    1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau 
riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;  

sau 
    2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca 
încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanţele specifice ale 
raportării. 
6.3.2.4.2.   Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, 
organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizaţiilor neguvernamentale, 
comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziţie în orice mod în spaţiul public a 
informaţiilor referitoare la încălcări ale legii. 
 
    
 6.3.2.5.     Măsuri de protecţie, măsuri de sprijin şi măsuri reparatorii 
 
 6.3.2.5.1.   Condiţii: 
 6.3.2.5.1.1.  Pentru a beneficia de măsurile de protecţie, avertizorul în interes public trebuie 
să întrunească cumulativ următoarele condiţii: 
    a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări şi care a obţinut informaţii 
referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional; 
    b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informaţiile referitoare la încălcările raportate 
erau adevărate la momentul raportării; 
    c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică. 
6.3.2.5.1.2. Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să 
îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 6.3.2.5.1.1. precum şi condiţia ca 
represaliile să fie consecinţa raportării efectuate. 
6.3.2.5.1.3  Măsurile prevăzute se aplică şi: 
    a) facilitatorilor; 
    b) persoanelor terţe care au legături cu avertizorul în interes public şi care ar putea să 
sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia; 
    c) persoanelor juridice deţinute de către avertizorul în interes public sau pentru care 
avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context 
profesional; 
    d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public 
informaţii referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat şi suferă represalii; 
    e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituţiile, organele, oficiile 
sau agenţiile competente ale Uniunii Europene. 
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6.3.2.5.2.   Exonerarea de răspundere 
6.3.2.5.2.1 În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele care efectuează raportări 
şi care au obţinut informaţiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional 
beneficiază de măsurile prevăzute la 6.3.2.5. 
6.3.2.5.2.2    Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a 
unor informaţii privind încălcări ale legii nu încalcă dispoziţiile legale sau clauzele 
contractuale privind divulgarea de informaţii şi nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea 
publică a unor astfel de informaţii, cu condiţia să fi efectuat o raportare sau divulgare publică 
în condiţiile prezentei legi şi să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau 
divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii. 
 6.3.2.5.2.3    Avertizorul în interes public care dobândeşte sau accesează date şi informaţii 
de care are cunoştinţă în virtutea atribuţiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu 
răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a 
unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condiţiile prezentei 
legi. 
 6.3.2.5.2.4  Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au 
legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea 
unei încălcări a legii este supusă dispoziţiilor de drept comun. 
  6.3.2.5.2.5 În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea 
dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, 
încălcarea normelor de protecţie a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acţiunile în 
despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor, ca urmare a raportărilor sau a 
divulgărilor publice efectuate. Persoanele au dreptul să invoce respectiva raportare sau 
divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiţia să fi avut motive întemeiate 
să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei 
încălcări a legii, în temeiul prezentei legi. 
 6.3.2.5.2.6  În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informaţii referitoare la 
încălcări ale legii în condiţiile prezentei legi şi aceste informaţii includ secrete comerciale, o 
astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condiţiile art. 3 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a 
informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, 
utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
6.3.2.5.2.7 Persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică au dreptul la 
repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice. 
 
6.3.2.5.3.    Interdicţia represaliilor 
6.3.2.5.3.1  Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, 
ameninţări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc: 
    a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu; 
    b) concedierea sau eliberarea din funcţia contractuală; 
    c) modificarea contractului de muncă; 
    d) reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru; 
    e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă şi a dezvoltării profesionale, 
inclusiv prin evaluări negative ale performanţei profesionale individuale sau prin recomandări 
negative pentru activitatea profesională desfăşurată; 
    f) aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare; 
    g) constrângerea, intimidarea, hărţuirea; 
    h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil; 
    i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract 
de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut aşteptări legitime că i s-
ar oferi un post permanent; 
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    j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea 
anticipată a unui astfel de contract; 
    k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputaţiei persoanei în cauză, în special pe 
platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii 
oportunităţilor de afaceri şi a pierderii de venituri; 
    l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord, formal sau 
informal, care poate presupune că persoana în cauză nu îşi va găsi, în viitor, un loc de 
muncă; 
    m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi 
îndeplinite condiţiile în acest sens; 
    n) anularea unei licenţe sau a unui permis; 
    o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale. 
6.3.2.5.3.2 La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de 
maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripţia locului de desfăşurare a 
activităţii avertizorului în interes public asigură asistenţa judiciară gratuită pe parcursul 
procedurii disciplinare. 
 
6.3.2.5.4.  Contestarea măsurilor luate ca represalii 
6.3.2.5.4.1. Avertizorul în interes public poate contesta măsurile printr-o cerere adresată 
instanţei competente, în funcţie de natura litigiului, în a cărei circumscripţie teritorială acesta 
îşi are domiciliul. 
6.3.2.5.4.2  În litigiile prevăzute la art. 6.3.2.5.4.1, sarcina de a dovedi că măsura contestată 
este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea 
publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entităţii cu privire la care se face contestarea 
privind represaliile. 
6.3.2.5.4.3 Instanţa poate dispune, pe calea ordonanţei preşedinţiale, chiar dacă nu există 
judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor. 
 6.3.2.5.4.4 La cererea avertizorului în interes public care doreşte să conteste măsurile 
prevăzute la art. 6.3.2.5.3., baroul din circumscripţia locului de desfăşurare a activităţii 
avertizorului în interes public asigură asistenţa judiciară gratuită. 
6.3.2.5.4.5 Dacă instanţa constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea 
raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desfiinţarea măsurii, 
repunerea părţilor în situaţia anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii şi 
interzicerea ei pe viitor, precum şi orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii. 
6.3.2.5.4.6 Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la  art.  6.3.2.5.  instanţa va 
dispune, în toate cazurile, şi obligarea autorităţii, instituţiei publice sau persoanei juridice de 
drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau 
naţional, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea 
în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute. Extrasul se publică şi pe pagina de internet 
existentă a autorităţii, instituţiei publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei 
juridice de drept privat, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei, cu respectarea legislaţiei 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 
 6.3.2.5.4.7 Dacă instanţa constată că împotriva aceluiaşi avertizor în interes public au fost 
dispuse, de cel puţin două ori, represalii în considerarea aceleiaşi raportări sau divulgări 
publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute precum şi 
aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei. 
6.3.2.5.5.   Protecţia identităţii persoanei vizate şi a terţelor persoane 
6.3.2.5.5.1 Normele privind protecţia identităţii aplicabile avertizorilor în interes public, se 
aplică şi persoanei vizate, precum şi persoanelor terţe la care se face referire în raportare. 
6.3.2.5.5.2  Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfăşurare acţiunile 
subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepţia cazului în care, ca urmare a 
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soluţionării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de 
încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării. 
 6.3.2.5.5.3 Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate şi 
dreptul de acces la propriul dosar. 
 
 6.3.2.5.6.  Condiţii privind cercetarea disciplinară 
 6.3.2.5.6.1 La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a 
raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme 
similare din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau 
persoanelor juridice de drept privat au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al 
sindicatului sau al asociaţiei profesionale sau un reprezentant al salariaţilor, după caz. 
 6.3.2.5.6.2 Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorităţii, instituţiei 
publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puţin 3 
zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare 
aplicate. 
 
6.3.2.5.7. Răspunderea 
Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât 
să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: 
    a) împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să 
primească şi să înregistreze raportările sau de către persoana care face parte din 
compartimentul desemnat în acest sens din cadrul persoanelor juridice cu amendă de la 
2.000 lei la 20.000 lei; 
    b)  refuzul nejustificat al instituţiei publice, persoanelor juridice de drept public, precum şi 
persoanelor juridice de drept privat de a răspunde solicitărilor Agenţiei şi autorităţilor în 
exercitarea atribuţiilor care le revin, cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei; 
    c)  nerespectarea de către persoanele juridice a obligaţiei de a institui canalele interne 
de raportare cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei; 
    d)  nerespectarea de către persoanele juridice a obligaţiilor cu amendă de la 4.000 lei la 
40.000 lei; 
    e)  încălcarea de către persoanele fizice a obligaţiei de a menţine confidenţialitatea privind 
identitatea avertizorilor în interes public, a persoanei vizate sau a terţelor persoane cu 
amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei. 
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7. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 
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1. 
Secția 
Ansamblul 
Folcloric „Doina 
Oltului“  

IVAN 
Cristian       

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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Maria  
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FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 
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10. ANEXE 
10.1. Formulare 
 
Formular nr. 1: FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC (caracter orientativ) 
 
 
Către 
 
 Subsemnatul/Subsemnata...............................................................................................
.......(numele şi prenumele) ........................ cu domiciliul/reşedinţa în ................. str. .......... nr. 
............bl. ........sc. ..... ap. ..... telefon ................, adresa de e-
mail...........................................(opţional), în temeiul art. 5 din Legea nr. 571/2004 privind 
protecţia personalului din autoritățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale 
legii, vă aduc la cunoştinţă următoarele: ...............................................(numele 
persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării),................................................................,  
din cadrul serviciului/biroului/compartimentului a (se enumeră faptele respective), 
.....................................................................................................................................în 
următoarele împrejurări (se descrie situaţia considerată de avertizor ca fiind o încălcare a 
Legii nr.361/2022) ......................................................................................................... 

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data 
de .............................., însă nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider 
satisfăcător din următoarele motive:.......................................................(se alege varianta 
corespunzătoare). 

În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte: 
.....................................................(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului 
ierarhic superior şi după răspunsul primit, după caz). 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru apărarea 
drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022, precum și cele ale Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date. 

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluţionarea acestei sesizări să nu fie 
făcute publice. 

Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentantul 
opţional)........................(se vor  menţiona datele de identificare ale acestuia şi se va 

anexa împuternicirea, în original). 
 
 
 

SEMNĂTURA 
 
 
 
 DATA 
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10.2. Formulare 
 
Formular nr. 2: Registrul privind avertizările în interes public 
 
 
Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume 
avertizor 

Data când 
a fost 
făcută 
avertizarea 

Descrierea pe 
scurt a 
presupusei 
fapte care 
face obiectul 
avertizării 

Numele și 
prenumele 
persoanei a 
cărei 
presupusă 
faptă 
ilegală este 
sesizată 

Către cine 
a fost 
înaintată 
avertizarea 

Modul de 
rezolvare a 
avertizării 
în interes 
public 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      



C.J.C.A. OLT AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC 
Cod: PS 26 

  Ed.: 1   Rev.:0 
Pag.: 16/17 

 

 DIAGRAMA DE PROCES 
 

AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC 

 

Managerul (Directorul general) 

Numește prin 
decizie 

Comisia de soluționare a avertizării de 
integritate ( minim 3 persoane) 

Doi reprezentanți ai Biroului 
Juridic/Resurse Umane 

 

Persoana responsabilă de 
primirea și centralizarea 

avertizărilor de integritate 
 

Comisia de soluționare a avertizării de 
integritate 

Verifică posibilele 
neregularităţi/ încălcări ale 

legii semnalate în avertizare și 
propune măsurile legale ce se 

impun.  
 

În situația în care, verificarea celor sesizate 
excede atribuțiilor/competențelor Comisie 
de soluționare a avertizării de integritate, 
verificarea va fi redirecționată organelor 

competente. 
 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 
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Sesizează, cu bună-credință, o faptă care 
presupune o neregularitate/ încălcare a legii, a 
deontologiei profesionale sau a principiilor bunei 
administrări, eficienței, eficacității, economicității 
și transparenței, respectând prevederile legale.  
 

AVERTIZORUL 
 

Persoana responsabilă de primirea 
și centralizarea avertizărilor de 

integritate 
 

Centralizează într-un 
registru special privind avertizările 
în interes public adresate, cu 
respectarea prevederilor legale în 
vigoare și le transmite comisiei de 
soluționare a avertizării de 
integritate în vederea soluționării.  
 
 

Această persoană este 
și membru în comisia de 
soluționare a avertizării de 
integritate.  
 
 


