IMPLEMENTARE INDICATOR SNA 2016-2020 PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI / CONSILIULUI LOCAL / CONSILIULUI JUDEȚEAN
Adoptarea unei proceduri interne privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.

CONFLICTELE DE INTERESE

Desemnarea unei persoane responsabile la nivelul instituției cu prevenirea și monitorizarea situațiilor
privind conflictele de interese, având următoarele atribuții:
Instituirea unui registru și consemnarea următoarelor:
- declarații de abținere;
- situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial
conflict de interese;
- sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese;
- deciziile Agenției Naționale de Integritate prin care s-a constatat starea de conflict de interese;
- măsurile administrative luate de instituţie cu privire la persoanele în cazul cărora raportul de
evaluare emis de Agenţia Naţională de Integritate referitor la constatarea conflictului de interese
a rămas definitiv;
- măsuri administrative adoptate de instituţie pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care
au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor şi a intereselor;
- sesizările parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflicte de interese;
- rechizitorii/condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflicte de interese;
- avertismente de integritate emise.
Evaluarea gradului de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese, prin
elaborarea și aplicarea unor chestionare de evaluare.
Participarea la acțiuni de formare/ informare a angajaților cu privire la regimul juridic al conflictului de
interese.
Monitorizarea implementării unor măsuri de identificare timpurie a incidentelor de integritate (avere
nejustificată, conflict de interese), în vederea sesizării Agenţiei Naţionale de Integritate (ex. audit
intern).
Anual, participă la completarea Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a
corupției prin trasnmiterea indicatorilor aferenți măsurii preventive nr. 4 „CONFLICTELE DE INTERESE”
responsabilului SNA de la nivelul instituției, ce va accesa în acest sens portalul SNA (https://sna.just.ro)
Colaborează cu Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației la elaborarea documentelor aferente indicatorului.

