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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 
ediţiei procedurii 
 

 
Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 
Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Comisie SCIM Secretariatul tehnic   

1.2. Verificat 
Constantin 

Nicoleta Corina 
Preşedinte 

Comisie SCIM  
  

1.3. Aprobat 
Stanescu 
Gheorghe 

Viceprimar   

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

 
Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei Componenta 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I Elaborarea ediţiei 
iniţiale 

  

2.2. Revizia 0    

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrulediţiei procedurii 

 Scopul difuzării Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcţia 
Numele şi 
prenumele 

Data primirii Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Toate 

compartimentele 
Responsabili ai 

compartimentelor 
   

3.2. Informare 2 
Comisia de 
monitorizare 

Preşedinte 
Comisie 

   

3.3. Arhivare 3 Arhivă Arhivar    

3.4. Aprobare 4 
Stanescu 
Gheorghe 

Viceprimar    

3.5. Aplicare 5 
Toate 

compartimentele 
Responsabili ai 

compartimentelor 
   

 

4. Scopul procedurii 

4.1. Procedura descrie etapele care se parcurg, stabilește compartimentele si persoanele implicate si 

prezintăactivitățile si documentele desfășurate care se întocmesc pentru gestionarea în mod corespunzător a 

situațiilor de conflict de interese. 

5. Domeniul de aplicare a procedurii 

5.1. Procedura este aplicata în cadrul ComuneiGura Vitioarei în activitățile tuturor structurilor implicate în 
activitățile de achiziții publice, încheierea și derularea contractelor și alte activități ce implică utilizarea resurselor. 
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6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări internaţionale 
-  
6.2. Legislaţie primară 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 

şicompletările ulterioare; 
- Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicată; 
- Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţie (actualizată prin legea nr.144/2007 – 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate). 

- Legea 286/2009 privind Noul Cod Penal   
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice; 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici; 
 
6.3. Legislaţie secundară 
-  
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
- Dispozițiade formare a Comisiei privind organizarea, implementarea si menținerea unui sistem de control 

intern/managerial in cadrul ComuneiGura Vitioarei; 
- Regulament de organizare si de lucru al Comisiei privind organizarea, implementarea si menținerea unui sistem 

de control intern/managerial in cadrul ComuneiGura Vitioarei. 
 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

7.1. Definiţii ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1.  Procedură 

Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de 
aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor,    având   în    vedere    asumarea 
responsabilităţilor; 
PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau   un   proces   care   se   
desfăşoară   la   nivelul   tuturor compartimentelor din cadrul ComuneiGura Vitioarei 
Compartiment = compartiment / serviciu / birou / departament, etc.; Conducătorul 
compartimentului = şef birou/ şef serviciu/şef compartiment, etc.; 
PO (Procedură Operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se 
desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul ComuneiJudețul Gura 
Vitioarei; 

2.  Interes public 

Acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a 
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, 
legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii 
resurselor; 

3.  
Conflict de 
interese 

Acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al functionarilor 
publici contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi 
imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care 
îi revin in exercitarea funcţiei deţinute; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  P.O. Procedura operațională 

2.  P.S. Procedură de sistem 
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3.  E. Elaborare 

4.  V. Verificare 

5.  A. Aprobare 

6.  Ap. Aplicare 

7.  Ah. Arhivare 

8.  SCIM Sistem de control intern/managerial 

9.  PC Președinte comisie 

10.  MAI Ministerul Administrației si Internelor 

11.  ANC Autoritate Națională de Control 

12.  HG Hotărâre de Guvern 

 

8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 
Principiile generale care guvernează gestionarea conflictelor de interese sunt: 
a) imparțialitatea; 
b) integritatea 
c) nediscriminarea; 
d) tratamentul egal; 
e) recunoaşterea reciprocă; 
f) transparenţa deciziei; 
g) proporţionalitatea; 
h) eficienţa utilizării fondurilor; 
i) asumarea răspunderii;  
j) supremaţia interesului public. 
 
Obiectivul acestei proceduri este: 
a) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici ce pot fi sau deveni furnizori sau 

beneficiari pentru ComunaGura Vitioarei. 
b) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; 
c) asigurarea utilizării fondurilor publice în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate 
 
8.2. Documente utilizate 
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate 
- Declarație privind conflictul de interese; intern; 
- Situațiadeclarațiilor privind conflictele de interese; intern; 
 
8.3. Resurse necesare 
8.3.1. Resurse materiale 
- mobilier pentru stocarea dosarelor; 
- birotică, aparatură şi echipamente specifice; 
- reţea internet; 
- copiator; 
- imprimantă 
- telefoane, fax-uri pentru legături operative cu alte compartimente şi cu structuri din afara instituţiei; 
- papetărie şi tipizate, conform domeniului de activitate desfăşurat în cadrul ComuneiGura Vitioarei. 
 
8.3.2. Resurse umane 
- Comisia de monitorizare 
- Secretariatul tehnic 
- Primar 
- Şefi compartimente 
 



ComunaGura Vitioarei 

Procedură Documentată 

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE 
CONFLICT DE INTERESE 

Ediţia: I 
Nr. de ex. 1 

Comisia de monitorizare Cod: PS-02 

Revizia 0 Nr. de ex. 1 

Pagină 5 din 6 

Exemplar nr. 1 

 

 

8.3.3. Resurse financiare 
- Conform bugetului aprobat pentru anul în curs. 
 
8.4. Modul de lucru 
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, ComunaGura Vitioarei 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. 

In ceea ce privește procesul de atribuire activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică exercitarea 
prerogativelor de putere publică, sunt următoarele: 

a) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare; 
b) colectarea creanţelor bugetare; 
c) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice 

de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul ComuneiGura 
Vitioarei, precum şi reprezentarea în justiţie a ComuneiGura Vitioarei, în care îşi desfăşoară activitatea; 

d) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice. 
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, 

ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire 
nu este de natură să distorsioneze concurenţa. 

Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor 
nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura 
de atribuire. 

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: 
a)persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi 

sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi; 

b)soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; 

c)persoane care constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului 
de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 

ComunaGura Vitioarei nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul 
aplicării unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub 
sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. 

Obligația se consideră îndeplinită  prin menționarea, în fişa de date sau în invitaţia/anunțul de participare, a 
numelui persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul ComuneiGura Vitioarei, a domiciliului și codului numeric 
personal al acestora, precum și publicarea, în SEAP, a denumirii şi datelor de identificare ale ofertantului, 
candidatului, ofertantului asociat, subcontractantului și/sau terţului susţinător, în termen de maximum 5 zile de la 
expirarea termenului-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor. 

Orice angajat al ComuneiGura Vitioarei poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea 
bunurilor care urmează să fie vândute; 

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv; 
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de 

cumpărarea bunului nu au avut acces. 
Dispoziţiile se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea 

publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Angajaţilor contractuali si functionarilor publici ai ComuneiGura Vitioarei le este interzisă furnizarea informaţiilor 

referitoare la bunurile proprietate publică sau private a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse 
operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

Personalul ComuneiGura Vitioarei va completa o declaraţie privind conflictul de interese (Anexa 1) pe propria 
răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor legate de funcţia publică pe 
care o exercită. 

Această declaraţie privind conflictul de interese este oficială şi trebuie să fie dată în scris, anual, în primele 15 zile 
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ale anului calendaristic, precum şi la numirea sau preluarea unei funcţii. 
Personalul va actualiza declaraţia privind conflictul de interese ori de câte ori intervin schimbări care trebuie 

înscrise în aceste declaraţii. 
Responsabilul cu Resursele umane va centraliza declarațiile si va informa PrimarulComuneiGura Vitioarei despre 

întocmireadeclarațiilor folosind formularul prevăzut in Anexa 2, situațiadeclarațiilor privind conflicte de interese. 
 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul)/acţiunea 

(operaţiunea) 

Conducător 
entitate 

Consilier etic Personal 

 0 1 2 3 

1.  
Completeazădeclarația privind conflictele de interese A E, V Ap. 

2.  
Întocmeștesituațiadeclarațiilor privind conflictele de interese A E, Ap.  

 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 
Nr. anexa/ 

cod formular 
Denumirea anexei Elaborator Aprobă 

Număr de 
exemplare 

Difuzare 

Arhivare 
Alte 

elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anexa 1 PS-

02/F1 

Declarație privind 

conflictul de interese 
Angajat Viceprimar 2 RU Arhivă 

Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

 

Anexa 2, 

PS-02/F2 

Situațiadeclarațiilor 
privind conflictele de 

interese 

Resp. RU Viceprimar 1 RU Arhivă 
Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 
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