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Capitolul I. CONFLICTUL DE INTERESE ÎN ACTELE INSTITUȚIILOR EUROPENE ȘI ÎN 

EXPERIENȚA STATELOR EUROPENE  

 

Secțiunea 1-a. Conflictul de interese reflectat în actele instituțiilor europene 

1. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 

Potrivit OCDE, ”un conflict de interese implică un conflict între funcţia publică şi interesele 

personale ale unui înalt funcţionar public, în care interesele personale ale acestuia ar putea 

influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale oficiale”1. 

In această definiţie, conceptul de ”interesele personale” nu se limitează doar la interesele financiare 

sau pecuniare ori care generează un beneficiu personal direct pentru funcţionarul public. Un conflict 

de interese, potrivit definiției oferite de OCDE, se poate referi la o activitate care altfel poate fi 

legitimă în calitate de persoană privată, la afiliaţii şi asocieri personale şi la interese de familie, dacă 

aceste interese pot fi considerate în mod plauzibil ca putînd influenţa necorespunzător modul în 

care funcţionarul îşi îndeplineşte sarcinile și atribuțiile de serviciu. Vom vedea, la cap.II al 

prezentului Ghid, că anume această definiție a fost luată drept ”sursă de inspirație” de către 

legiuitorul autohton. 

2. Uniunea Europeană 

Uniunea Europeană (UE) definește conceptul de conflict de interese în scopul punerii în aplicare a 

bugetului general al UE. Definiția se aplică tuturor tipurilor de achiziții publice finanțate din fondurile 

UE, indiferent de suma implicată.  

Astfel, articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii 

Europene (Regulamentul nr. 966/2012) dă o definiție a conflictului de interese în contextul efectuării 

de plăți din bugetul UE și al gestionării acestui buget. Acesta prevede:  

„1. Actorilor financiari și altor persoane implicate în execuția și gestionarea bugetului, inclusiv în 

elaborarea actelor pregătitoare corespunzătoare, precum și în auditarea sau controlul bugetului le 

este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile lor interese și cele ale Uniunii.  

[...] 

2. În sensul alineatului (1), un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și 

obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menționate la alineatul (1), este 

compromisă din motive care implică familia, viața sentimentală, afinitățile politice sau naționale, 

interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al destinatarului.”2 

                                                 
1
 A se vedea în acest sens ”Managing Conflict of Interest in the Public Service”, OECD GUIDELINES AND COUNTRY 

EXPERIENCES („Gestionarea conflictelor de interese în funcția publică”, GHID OCDE ȘI EXPERIENȚA NAȚIONALĂ), p. 24-25, 
http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf. 

2
  Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al 
Consiliului, http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-
62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/26.02.2013/Regulamentul_966_2012.pdf.  

http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/26.02.2013/Regulamentul_966_2012.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Legislatie/europeana/3_Regulamente_Europene_(RO)/26.02.2013/Regulamentul_966_2012.pdf
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3. Consiliul Europei 

La nivelul Consiliului Europei, Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri vine cu următoarea 

definiție a conflictului de interese: 

„Conflictul de interese apare atunci cînd funcționarul public are un interes personal care 

influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și 

obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau 

pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu 

care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la 

orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus3.” 

 

Secțiunea a 2-a. Categoriile de conflict de interese 

Potrivit Ghidului Comisiei Naționale de Integritate ”Documentarea şi soluţionarea conflictelor de 

interese”4, există 3 categorii de conflicte de interese: 

1) Conflictul de interese potenţial, care apare în situaţia în care un oficial are interese 

personale de natură să producă un conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie publică.  

 

 

2) Conflictul de interese actual, care apare în momentul în care oficialul este pus în situația 

de a lua o decizie care l-ar avantaja personal sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un 

partener de afaceri.  

 

                                                 
3
  Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member states on codes of conduct for public 

officials, https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=353945&Site=CM.  
4
  nepublicat la data redactării prezentului Ghid. 

De exemplu: 

X activează în calitate de funcţionar în primăria A şi este membru al grupului de lucru 

pentru achiziţii. Una din persoanele apropiate este proprietar al unei întreprinderi care 

prestează servicii sau execută lucrări de birotică. Dacă va fi anunţată o licitație pentru 

achiziţionarea bunurilor de cancelarie pentru primărie, este potenţială apariţia unui 

conflict de interese. 

De exemplu: 

 X este este funcționar public în primăria A, iar fratele acestuia 

participă la un concurs de recrutare pentru funcția publică de specialist 

în problemele reglementării regimului funciar.  

 Y este funcționar public de conducere de nivel superior în ministerul B 

și conducător al grupului de lucru pentru achizițiile publice. Cumnatul 

acestuia conduce SRL M și participă la licitația pentru oferirea unui 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=353945&Site=CM
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3) Conflictul de interese consumat, care apare în cazul în care oficialul public participă la 

luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, încălcînd prevederile legale.  

 

 

 

Secțiunea a 3-a. Conflictul de interese în statele Uniunii Europene 

În cadrul acestei secțiuni, vom face o scurtă analiză comparativă vizînd modul și metodele de 

gestionare a conflictului de interese în 9 state membre ale UE: primele șase – Franţa, Germania, 

Italia, Portugalia, Spania şi Regatul Unit – sunt din categoria așa numitor ”vechi” membrii ai UE, iar 

trei – Ungaria, Letonia şi Polonia – fac parte din categoria ”noilor” membrii ai UE5.  

Deși legislația statelor enumerate, pe dimensiunea gestionării conflictelor de interese, este diferită, 

pot fi identificate mai multe elemente comune. 

1. Elemente comune 

Cu privire la măsurile de prevenire, în cea mai mare parte din state sunt utilizate următoarele: 

 stabilirea incompatibilităților, adică restricţionarea legală a angajării paralele; 

 declararea de către agenții publici a veniturilor personale; 

 declararea venitului familiei; 

 declararea bunurilor personale; 

 declararea bunurilor familiei; 

 declararea darurilor (cadourilor); 

 securizarea şi controlul accesului la informaţiile interne; 

  declararea intereselor personale în administrarea contractelor; 

 declararea intereselor personale în luarea deciziilor sau exprimarea votului; 

                                                 
5
  Informația oferită la acest capitol, în cea mai mare parte, are la bază documentul SIGMA nr.36 ”Politici şi practici privind 

conflictul de interese în nouă state membre UE: O analiză comparativă”, http://sigmaweb.org/publications/39584967.pdf. 

contract de aprovizionare cu calculatoare a ministerului B. 

De exemplu: 

Z, în calitatea sa de arhitect șef al primăriei orașului C, a semnat autorizația de 

construire solicitată de compania fratelui său. 

http://sigmaweb.org/publications/39584967.pdf
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 declararea intereselor personale în participarea la întocmirea şi furnizarea consilierii de 
natură politică; 

 darea publicității a declaraţiilor de venit şi avere; 

 restricţionarea şi controlul afacerilor sau al activităţilor în cadrul ONG-urilor după părăsirea 
funcţiei publice; 

 restricţionarea şi controlul darurilor sau al altor forme de beneficii; 

 autorecuzarea sau retragerea voluntară. 

Depistarea conflictelor de interese are loc, de regulă, prin intermediul așa numitor ”denunțători”, 

ceea ce nu este altceva decît formularea sesizărilor în adresa instituțiilor responsabile.  

Instrumentele instituţionale pentru depistarea şi investigarea conflictelor de interese variază de la o 

ţară la alta. Nu mare parte, nu există elemente comune, decît cu excepţia dificultăţilor întîmpinate la 

înfiinţarea unui organism cu adevărat independent pentru gestionarea conflictelor de interese.  

Biroul leton pentru protecţia împotriva corupţiei şi combaterea acesteia are un grad ridicat de 

independenţă şi dispune de puteri vaste de investigare şi urmărire penală. Cu toate acestea, 

singurul organism cu adevărat independent este Curtea Constituţională din Portugalia. În mod 

evident, folosirea curţii pentru depistarea conflictelor de interese reprezintă o abodare 

controversată, respinsă, de altfel, în majoritatea ţărilor. Ţările mari şi, în special, ţările cu organizare 

federală nu îşi pot permite să folosească curtea constituţională pentru depistarea şi investigarea 

conflictelor de interese, inclusiv din cauza faptului că, în acest caz, există riscul suprasolicitării 

curții, ceea ce ar reduce din funcționalitatea ei în raport cu alte atribuții conferite potrivit legii 

(controlul de constituționalitate) 

În Germania şi Ungaria activităţile de depistare şi investigaţii sunt desfăşurate conform conceptului 

de ”control ierarhic”, ceea ce înseamnă că fiecare director de agenţie, autoritate sau autoritate 

locală are responsabilitatea de a depista şi controla conflictele de interese prin inspecţii interne.  

În Polonia, depistarea şi investigaţiile sunt asigurate de asemenea de  către superiori: 

supravegherea este exercitată de către primul ministru şi miniştrii din guvernul central şi de către 

guvernatori şi camerele de recurs autonome din administraţia locală. Camera Supremă de Control 

(Curtea de conturi) şi instituția Ombudsmanului au de asemenea competențe în ceea ce priveşte 

depistarea. Nu este de neglijat nici Ministerul de Finanţe, care răspunde de conflictele de interese 

de la nivelul administrației publice locale. 

În Marea Britanie nu există un organism special pentru supravegherea şi evaluarea aplicării 

reglementărilor privind conflictul de interese. În cadrul unei autorităţi centrale, această sarcină ar 

reveni Oficiului Naţional de Audit în rolul său de auditare şi de revizuire a economiei, eficienţei şi 

eficacităţii cheltuielilor publice (subdiviziune de audit intern). Comisia de Audit joacă un rol similar în 

legătură cu cheltuielile administraţiei locale, însă aspecte privind conduita membrilor autorităţii 

locale sunt analizate în prezent de către Comitetul Standardelor pentru Anglia (şi organismele 

comparabile din Scoţia şi Ţara Galilor), care au început să primească plîngeri în 2002. Organismul 

cel mai apropiat de un organism naţional de tipul celui din Portugalia ar fi Comitetul pentru 



Ghid (variantă preliminară – se va supune revizuirii redacționale, tehnoredactării și machetării) 

 
7 

Standarde în Viaţa Publică, care, în principal, este responsabil de implementarea celor Şapte 

Principii din sectorul public din Marea Britanie.  

În Franţa declararea averilor este controlată de Comisia pentru transparenţă financiară în politică.  

În Italia sistemul este complicat, întrucît organismele implicate sunt foarte diferite. Autoritatea 

Italiană pentru Concurenţă şi Autoritatea Italiană de reglementare în mijloacele de comunicare 

(pentru conflicte de interese în domeniul publicităţii şi respectiv al mijloacelor de comunicare în 

masă) sunt organismele responsabile de depistarea şi investigarea conflictelor de interese în care 

sunt implicaţi membri ai guvernului. Conflictele de interese privind funcţionarii publici şi sistemul 

judiciar sunt depistate prin intermediul ”controlui ierarhic”. Preşedinţii fiecărei camere din cadrul 

Parlamentului italian controlează parlamentarii din camera respectivă.  

În Spania există un Oficiu pentru Conflictele de Interese (care dispune de o oarecare independenţă, 

însă nu într-o măsură foarte mare) responsabil de conflictele de interese ale membrilor guvernului 

şi demnitarilor.  

Investigarea cazurilor în care a fost admis conflictul de interese este pusă în sarcina procurorilor. 

În Portugalia, Directoratul central pentru investigarea infracţiunilor economice şi financiare şi 

corupţiei, care constituie o parte a sistemului judiciar, joacă, de asemenea, un rol în anchetele 

penale.  

În Spania, un Birou special anticorupţie este însărcinat cu investigarea infracţiunilor grave de 

corupţie. Acesta, creat în 1995 prin consensul partidelor politice aflate la putere, face parte din 

Biroul Parchetului Spaniol, funcţionînd după aceleaşi norme de operare ca şi celelalte parchete. 

Activitatea biroului este susţinută de cîteva unităţi specializate – una de la Departamentul Financiar, 

alta de la Intervenţia Statului şi alte două de la poliţie (una de la Garda Civilă şi alta de la poliţia 

judiciară). Toate unităţile şi toţi procurorii sunt supravegheaţi de Procurorul Şef. Toate ţările 

întreprind anchete administrative, care sunt de obicei efectuate de organismul/autoritatea 

responsabilă de depistare. 

În Letonia, Biroul de Prevenire şi Combatere a Corupţiei investighează cazurile de corupţie şi 

încălcarea reglementărilor privind conflictele de interese. Acesta poate investiga conturile bancare 

sau tranzacţiile financiare şi are acces la bazele de date ale agenţiei fiscale.  

În Ungaria, „Registrul de Declarare a Bunurilor şi Biroul de Control” este organismul însărcinat cu 

investigarea din momentul în care îi parvine un caz depistat din partea autorităţilor competente. 

Poate investiga conturile bancare sau tranzacţiile financiare şi are acces la bazele de date ale 

agenţiei fiscale.  

În Polonia, poliţia şi Agenţia de Securitate Internă susţin procesul de investigare în cazul în care 

este vorba despre o infracţiune, în timp de Ministerul de Finanţe examinează declaraţiile înalţilor 

funcţionari aleşi pe plan local.  

În Germania, inspectorii fiscali pot ancheta cazurile de conflicte de interese în cazul comiterii unei 

fraude fiscale şi au acces la conturile bancare.  
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În Franţa, Comisia pentru combaterea spălării banilor poate contribui la derularea investigaţiilor în 

cazul în care a fost comisă o infracţiune. 

În Italia, Autoritatea pentru Concurenţă şi Autoritatea de reglementare în mijloacele de comunicare 

sunt însărcinate cu investigarea conflictelor de interese în cazul membrilor guvernului, dar au acces 

doar la conturile bancare şi la registrele fiscale numai în cazul în care deţin un mandat. 

Sancţionarea penală există în majoritatea ţărilor menționate.  

În Letonia, încălcările reglementărilor privind conflictul de interese se sancţionează cu pînă la 5 ani 

de închisoare în cazul în care interesul public a fost prejudiciat semnificativ.  

În Polonia, înalţii funcţionari publici aleşi pe plan local pot fi sancţionaţi cu pînă la 3 ani de 

închisoare în cazul în care au sunt găsiţi vinovaţi pentru fals în declaraţiile privind interesele.  

În Marea Britanie, sancţiunile penale sunt corelate cu nedezvăluirea intereselor de către membrii 

Parlamentului Scoţian, Adunarea Ţării Galilor şi Adunarea Irlandei de Nord. Aceste sancţiuni se 

aplică pentru o anumită perioadă de tranziţie pentru nedezvăluirea intereselor pecuniare de către 

membrii autorităţilor locale şi pentru neretragerea din sesiunile decizionale ale autorităţii locale.  

În Italia, membrii guvernului ar putea fi urmăriţi penal în cazul în care nu depun o declaraţie privind 

interesele sau dacă aceasta cuprinde informaţii false, potrivit Autorităţii pentru Concurenţă şi 

Autorităţii de reglementare în mijloacele de comunicare.  

În Franţa există o infracţiune specială denumită “urmărirea ilicită de interese”, iar sancţiunea poate 

ajunge pînă la cinci ani de închisoare şi o amendă de 75 000 de euro. De asemenea, în Franţa 

constituie o infracţiune şi încălcarea restricţiilor privind angajarea în companii private după 

încheierea mandatului în sectorul public, în scopul obţinerii unor beneficii financiare; sancţiunea 

este de maximum doi ani de închisoare şi o amendă de 30.000 de euro.  

În Germania, există o infracţiune legată de conflictul de interese numită “acceptarea unui avantaj”. 

Prevederea de la punctul 331 din Codul Penal reglementează toate tipurile de avantaje.  

În afară de sancționarea penală, admiterea conflictului de interese face posibilă aplicarea și a 

sancțiunilor disciplinare. Între acestea se numără suspendarea salariului, dar și destituirea din 

funcție. Destituirea este cea mai semnificativă sancţiune disciplinară, survenind, de rgeulă, pentru 

încălcarea gravă a reglementărilor privind conflictul de interese.  

Pot exista, de asemenea, și sancțiuni contravenționale. Acestea pot fi clasificate în amenzi și 

sancțiuni de ordin moral, cum ar fi, bunăoară, publicarea încălcării în Jurnalul Oficial al 

Parlamentului sau în Monitorul Oficial al statului respectiv, rapoarte adresate Parlamentului, 

interzicerea de a deţine o funcţie publică timp de zece ani, restituirea bunurilor primite în mod ilegal. 

2. Elemente specifice 

După trecerea în revistă a aspectelor care sunt comune statelor enumerate, vom prezenta în 

continuare trăsăturile specifice din fiecare ţară – existente sau programate, unice sau inovatoare.  

Marea Britanie 
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Metoda aplicată în Marea Britanie este diferită de celelalte state prin faptul că problematica 

conflictului de interese nu este în general reglementată în vreun act normatic. Cu toate acestea, 

există “Şapte principii” ale vieţii publice care au fost acceptate de toate guvernările care s-au 

succedat şi care au devenit reperele de evaluare a standardele vieţii publice. Aceste principii sunt: 

1) altruismul – persoanele care deţin funcţii publice trebuie să ia decizii exclusiv din punctul de 

vedere al interesului public; 2) integritatea – persoanele care deţin funcţii publice nu trebuie să fie 

constrînşi de niciun fel de obligaţie financiară sau de altă natură provenind din partea unor indivizi 

sau organizaţii externe care ar putea influenţa modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; 3) 

obiectivitatea – atunci cînd îşi îndeplinesc atribuţiilor de serviciu, inclusiv cînd numesc persoane în 

funcţii publice, încheie contracte sau recomandă persoane pentru recompense şi beneficii, 

persoanele care deţin funcţii publice trebuie să se bazeze exclusiv pe principiul meritocratic; 4) 

responsabilitatea – persoanele care deţin funcţii publice sunt responsabile pentru propriile decizii şi 

pentru acţiunile pe care le întreprind; 5) transparenţa – persoanele care deţin funcţii publice trebuie 

să fie cît mai transparente în privinţa deciziilor şi a acţiunilor pe care le întreprind; ei trebuie să-şi 

justifice deciziile şi să restricţioneze dezvăluirea de informaţii numai în cazul în care interesul public 

general o impune; 6) onestitatea – persoanele care deţin funcţii publice au obligaţia să declare 

toate interesele personale care au legătură cu funcţia lor publică şi să ia toate măsurile necesare 

pentru a rezolva conflictele care apar, într-o manieră care să protejeze interesul public; 7) calităţi de 

lider – persoanele care deţin funcţii publice trebuie să promoveze şi să sprijine aceste principii 

manifestînd calităţi de lider şi pornind de la propriul exemplu. 

Comitetul pentru standarde în viaţa publică – un comitet permanent parlamentar –  examinează 

aspectele privind standardele deontologice ale tuturor persoanelor care deţin funcţii publice – 

membri ai guvernului central, reprezentanți ai administraţiei locale, membri ai parlamentului, 

funcţionari din cadrul Serviciului de sănătate publică şi ale entități organisme –, inclusiv 

mecanismelor privind activităţile financiare şi comerciale. Comitetul poate recomanda, în caz de 

necesitate, modificarea mecanismelor actuale astfel încît să se asigure cele mai înalte standarde 

de corectitudine în viaţa publică.  

O situaţie specifică Marii Britanii este refuzul de a solicita dezvăluirea veniturilor şi activelor 

personale şi ale familiei, dar şi publicarea acestor declaraţii: în Marea Britanie nu există cerinţe 

generale privind declararea veniturilor şi a bunurilor, iar motivul care stă la baza acestei atitudini 

este dorinţa de a evita invadarea intimităţii pe care o impune acest tip de cerinţe. Metoda britanică 

se fundamentează pe ideea că toţi funcţionarii publici trebuie să declare interesele pecuniare sau 

nonfinanciare care ar putea fi considerate în mod rezonabil că le influenţează acţiunile. 

Transparenţa şi responsabilitatea personală sunt aspecte cheie în sistemul britanic. 

Portugalia 

O trăsătură specifică a sistemului portughez este aceea că față de societăţile în care agenții publici 

sunt acţionari, fie în nume propriu, fie prin intermediul rudelor apropiate, şi posedă peste 10% din 

capitalul social, este aplicată interdicția de a participa la licitaţii pentru contracte de furnizare sau de 

prestări servicii pentru stat sau pentru alte organizaţii publice. Ca şi în Marea Britanie, în Portugalia, 

ori de cîte ori membrii parlamentului prezintă proiecte de lege sau participă la activităţi 
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parlamentare care se răsfrîng asupra unor situaţii în care au un interes personal direct sau indirect, 

care ar putea fi afectat de o decizie parlamentară, trebuie să declare acest lucru dinainte.  

Însă de departe cea mai remarcabilă trăsătură a sistemului portughez este rolul Curţii 

Constituţionale în monitorizarea şi depistarea conflictelor de interese în serviciul public. Controlul 

general al inexistenţei incompatibilităţilor şi constrîngerilor în cazul oricărei persoane care deţine o 

funcţie publice are drept element cheie declaraţia acestuia în faţa Curţii Constituţionale. În această 

declaraţie, înaltul funcţionar public trebuie să afirme că nu există incompatibilităţi sau constrîngeri, 

referindu-se în mod direct la toate poziţiile şi funcţiile deţinute şi la activităţile profesionale prestate, 

dar şi la acţiunile pe care le-ar putea deţine în diferite societăţi. Declaraţia trebuie depusă la Curtea 

Constituţionale în termen de 60 de zile de la preluarea mandatului. Curtea Constituţională 

analizează, monitorizează şi, atunci cînd este necesar, aplică sancţiunile prevăzute de lege cu 

privire la încălcarea sau nerespectarea reglementărilor privind incompatibilităţile. Dacă funcţionarul 

public nu depune această declaraţie, Curtea Constituţională îi trimite o notificare privind prelungirea 

cu treizeci de zile a termenului de depunere; în cazul în care funcţionarul nu se conformează, 

mandatul său încetează. În scopul creşterii eficienţei sistemului de monitorizare, legea stabileşte, 

de asemenea, obligația instituției în care funcţionarii publici îşi exercită îndatoririle să notifice Curţii 

Constituţionale numele tuturor funcţionarilor publici şi datele la care şi-au început aceştia 

mandatele. 

Letonia 

Întrucît este un stat care a făcut parte din componența fostei URSS, Letonia a avut de suferit de pe 

urma unor niveluri foarte ridicate de corupţie. În scopul reducerii acestora, dar și porind de la 

condiționalitățile integrității în funcția publică impuse de Uniunea Europeană, guvernul leton a 

introdus o strategie amplă de prevenire şi combatere a corupţiei. Ceea ce diferenţiază Letonia de 

celelalte ţări este, pe de o parte, existența acestei strategii exhaustive, iar, pe de altă parte, 

existența Biroului pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei. Deşi nu dispune de un personal prea 

numeros şi nici de un grad total de independenţă [Şeful Biroului este numit pe termen de cinci ani, 

dar poate fi demis de parlament la recomandarea Cabinetului de miniştri, iar funcţionarii 

administraţiei centrale şi regionale şi şefii filialelor teritoriale ale Biroului sunt numiţi şi pot fi 

concediaţi de către Şeful Biroului ca urmare a unor recomandări exhaustive], Biroul pentru 

Prevenirea şi Combaterea Corupţiei este o instituţie cu puteri extinse pe paliera conflctelor de 

interese. 

Franţa 

Franţa deţine, cel mai probabil, cele mai detaliate norme privind activităţile ulterioare părăsirii 

funcţiei publice în care se pot angaja funcţionarii publici. De asemenea, este instituit un sistem 

foarte strict privind incompatibilităţile în sistemul public. Controlul şi depistarea incompatibilităţilor şi 

a abaterilor ulterioare părăsirii funcţiilor publice sunt exercitate prin intermediul controlului ierarhic. 

Cu toate acestea, există trei comisii de etică profesională (una pentru serviciul public central, una 

pentru serviciul regional şi local şi una pentru serviciul naţional de sănătate), care trebuie consultate 

înainte ca un funcţionar să părăsească serviciul public şi să accepte o poziţie în sectorul privat. 

Aceste comisii au dreptul să iniţieze un proces amplu de colectare a informaţiilor relevante şi, după 
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audierea părţilor interesate, să emită o rezoluţie neexecutorie referitoare la această consultare. 

Rezoluţia este remisă autorităţii administrative care are responsabilitatea legală de a lua o decizie. 

Această rezoluţie poate declara că poziţia din sectorul public este compatibilă, incompatibilă sau 

compatibilă în anumite condiţii.  

O altă trăsătură interesantă a metodei franceze este existenţa unei infracţiuni speciale legată de 

conflictul de interese numită “urmărirea ilicită de interese personale”. Orice funcţionar public sau 

angajat al sistemului public poate fi acuzat de această infracţiune în cazul în care acceptă o poziţie 

într-o companie care a fost sub controlul acestuia în ultimii cinci ani.  

Constituie, de asemenea, infracţiune deţinerea, primirea sau menţinerea unui interes într-o 

societate care se află actualmente sub controlul înaltului funcţionar public interesat (inclusiv unul 

ales prin vot). Cu toate acestea, reglementările privind conflictele de interese şi incompatibilităţile 

care îi privesc pe înalţii funcţionari aleşi în funcţii publice şi pe demnitari sunt foarte permisive. 

Ungaria 

În 2004 Ungaria a instituit un organism consultativ numit Organismul Consultativ Viaţă Publică fără 

Corupţie ale cărui atribuţii sunt foarte asemănătoare cu cele ale Serviciului Central pentru 

Prevenirea Corupţiei din Franţa. Este foarte interesant modul în care sunt reglementate situaţiile de 

incompatibilitate în care se pot afla funcţionarii publici. Potrivit legii, există trei tipuri de funcţionari 

publici: funcţionari publici de rînd; funcţionari publici care lucrează în servicii publice cum ar fi 

sănătatea sau educaţia şi funcţionarii public care lucrează în domeniul siguranţei publice; fiecare 

categorie de funcţionari are propriile reglementări. O trăsătură interesantă a sistemului ungar 

constă în faptul că deţinerea unei poziţii de funcţionar public într-un sector sau serviciu în care sunt 

implicate interese familiale reprezintă o incompatibilitate. Desigur, incompatibilitatea se aplică 

numai atunci cînd funcţionarul public deţine responsabilităţi de control şi monitorizare în sectorul 

respectiv. Cu toate acestea, principala deficienţă a metodei ungare este lipsa reglementărilor 

specifice privind conflictul de interese şi lipsa de independenţă a organismelor însărcinate cu 

depistarea şi investigarea conflictului de interese. 

Polonia 

Cadrul legislativ privind conflictul de interese este complet şi amănunţit. Sistemul referitor la 

recuzare, abţinere sau retragere, reglementat în Codul Procedurilor Administrative, este interesant, 

întrucÎt prevede opţiunea excluderii de la participare (suspendare) a oricărui funcţionar public într-

un caz în care imparţialitatea sa este incertă. Deşi lista motivelor de suspendare incluse în lege 

este enunțiativă, iar legea nu se poate aplica în toate situaţiile, reglementarea este interesantă. De 

asemenea, sunt interesante restricţiile specifice legate de procedurile de achiziţie publică, acestea 

împiedicînd funcţionarul public să acţioneze în numele unei părţi ordonatoare. În sfîrşit, este 

remarcabilă procedura privind dezvăluirea intereselor publice în cazul funcţionarilor publici, 

realizabilă în trei etape – înainte de angajarea în serviciul public, în timpul exercitării funcţii publice 

şi după părăsirea acesteia.  

Cu toate că sistemul legislativ este complet şi amănunţit, politica privind conflictul de interese nu 

funcţionează la justa valoare. Potrivit experților SIGMA, există două deficienţe semnificative în 
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metoda poloneză: legile nu sunt aplicate în totalitate şi nu există un organism specific şi 

independent însărcinat cu depistarea şi investigarea conflictelor de interese. Guvernul ar trebui să 

ia în considerare instituirea unui sistem de inspectare eficient, a unui centru de coordonare care să 

monitorizeze implementarea programelor, a unor reglementări clar definite, a unor sancţiuni şi a 

unei autorităţi responsabile de aplicarea sancţiunilor. 

Germania 

Metoda germană este simplă, bazată în principal pe ideea că fiecare funcţionar public, mai ales 

atunci cînd participă la o procedură administrativă, trebuie să declare sau să raporteze interesele 

personale (pecuniare sau nonpecuniare) despre care alte persoane ar putea considera în mod 

rezonabil că îi influenţează acţiunile publice. Numai şeful departamentului sau organismul superior 

ierarhic pot decide dacă persoana care şi-a declarat parţialitatea trebuie exclusă sau nu din 

procesul de luare a deciziei. În cazul în care aceasta este exclusă din cadrul unei proceduri 

administrative, ea nu va putea participa la nicio activitate care ar putea influenţa decizia privind 

procedura respectivă.  

În Germania, ca şi în Marea Britanie, este importantă nu numai evitarea conflictelor reale de 

interese, dar şi a impresiei de corectitudine. Funcţionarul public este obligat să evite orice activităţi 

care ar putea lăsa impresia că este pregătit să comită încălcări ale îndatoririlor şi legilor. Este o 

abordare similară magistraților potrivit Principiilor de la Bangalore – corectitudinea nu trebuie doar 

să existe, acest lucru trebuie să se și vadă6. 

Toate deciziile tribunalelor şi ale administraţiei publice care reliefează drepturi şi libertăţi ale 

cetățenilor trebuie în mod obligatoriu motivate. Motivarea impune ca judecătorul sau funcţionarul 

public să pună în scris decizia pe care intenţionează să o ia.  

În scopul garantării principiului egalităţii şi evitării impresiei de corectitudine, modelul german a 

stabilit un sistem detaliat de recuzare şi abţinere. Astfel, toate persoanele care acţionează în 

numele administraţiei sunt excluse din cadrul procedurii de întocmire a unui act administrativ sau de 

instituire a unui contract administrativ ori de cîte ori: (i) persoana este implicată în procedura 

administrativă în numele administraţiei şi în calitate de persoană interesată; (ii) persoana este rudă 

a persoanei vizate de procedura administrativă; (iii) persoana acţionează în numele unei alte 

persoane vizate de procedura administrativă; (iv) persoana este rudă cu altcineva care acţionează 

în numele unei persoane vizate de procedura administrativă; (v) persoana este angajat al unei 

persoane vizate de procedura administrativă – această reglementare are scopul de a evita conflictul 

dintre loialitate şi interese; (vi) persoana a realizat o expertiză pe teme care sunt relevante pentru 

decizia privind procedura administrativă.  

În Germania, depistarea conflictului de interese se bazează pe controlul ierarhic şi pe dreptul 

cetăţeanului de a face reclamație. Dacă o persoană interesată consideră că un funcţionar public 

părtinitor a participat la procedură, acesta poate sesiza organele competente. Dacă se dovedeşte 

că are dreptate, decizia sau rezultatul procedurii este declarat ilegal sau nevalabil. În cele din urmă, 

                                                 
6
 Stefanie Ricarda Roos, ”Comentariu asupra principiilor de la Bangalore privind conduita judiciară”, traducere în limba 

română – Cristi Danileţ, pag.67, http://www.kas.de/wf/doc/kas_19374-1522-1-30.pdf?100518095707.  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_19374-1522-1-30.pdf?100518095707
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trebuie menţionat că, din punct de vedere penal sau disciplinar, consecinţele se aplică doar 

funcţionarului public implicat în cazul în care încălcarea reglementărilor privind conflictul de interese 

a fost voită sau s-a produs din neglijenţă. 

Italia 

Italia este cel mai evident exemplu al consecinţelor negative pe care le-ar putea avea absenţa unor 

reglementări cuprinzătoare privind conflictul de interese. Italia dispune de o reglementare 

satisfăcătoare privind conflictele de interese care vizează funcţionarii publici, judecătorii şi înalţii 

funcţionari publici aleşi pe plan local. De exemplu, Codul deontologic al funcţionarilor publici, 

instituit printr-un decret al Ministerului Administraţiei Publice din 28 noiembrie 2000, stipulează că 

“angajatul va menţine o poziţie de independenţă, cu scopul de a evita să ia decizii sau să deruleze 

activităţi legate de îndatoririle sale în situaţii care reprezintă conflicte de interese reale sau 

aparente. Nu va derula nicio activitate care intră în conflict cu îndeplinirea corectă a atribuţiilor pe 

care le impune funcţia sa şi va întreprinde acţiuni prin care să evite situaţiile şi comportamentul care 

prejudiciază interesele sau imaginea administraţiei publice” [art. 2.3]. 

Cu toate acestea, absenţa unor astfel de reglementări pentru membrii guvernului, inclusiv în raport 

cu Primul-ministru, au generat de-a lungul timpului prejudicii grave democraţiei italiene. Urmările 

nefaste al lipsei de reglementări în acest domeniu s-au simțit atunci cînd a avut loc alegerea în 

funcţia de Prim-ministru a celui mai bogat om din Italia, totodată proprietar al celui mai important 

holding media. După o perioadă îndelungată de dezbateri şi discuţii între politicieni şi opinia publică, 

chestiunea conflictului de interese între funcţia politică şi exercitarea a diferite activităţi sau profesii 

a fost reglementată printr-un act legislativ corespunzător: Legea nr. 215 din 20 iulie 2004, intrată în 

vigoare pe 2 septembrie 2004. În temeiul noii legi, politicienii au fost obligaţi, în îndeplinirea 

îndatoririlor lor, să se ocupe exclusiv de interesele publice şi, în consecinţă, în cazul unui conflict de 

interese, să se abţină de la a acţiona şi de la a participa la luarea deciziilor de către forurile politice. 

Conform acestei legi, Autoritatea pentru Concurenţă şi Autoritatea de reglementare în mijloacele de 

comunicare vor fi responsabile de controlul şi prevenirea conflictelor de interese în cazuri specifice 

de conflicte de interese în domeniul editorial.  

Spania 

Reglementările privind recuzarea şi abţinerea sunt foarte bine formulate şi detaliate. Ori de cîte ori 

apare un conflict între interesul public şi interesul personal al unui funcţionar public în cazul unei 

proceduri administrative, funcţionarul public implicat trebuie să declare acest lucru şi să ceară 

permisiunea de a se abţine de la a participa activ la procedură. Doar şeful de departament sau 

organismul superior ierarhic poate să decidă dacă persoana care şi-a declarat lipsa de 

imparţialitate trebuie exclusă sau nu. Funcţionarii publici implicaţi sunt însă pasibili de sancţiune 

disciplinară dacă nu îşi declară interesul personal. Reglementările privind funcţia publică (bazate pe 

modelul francez) sunt, de asemenea, extrem de precise în descrierea atribuţiilor, contravenţiilor şi a 

consecinţelor disciplinare, deşi nu se referă şi la conflictele de interese.  

Conflictele de interese ale deputaţilor şi senatorilor sunt abordate, în principal, din punct de vedere 

preventiv şi formal, bazîndu-se pe o declaraţie scrisă privind interesele. Cu toate acestea, disciplina 

solicitată de grupurile parlamentare împiedică apărarea intereselor personale de către membri 
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individuali ai parlamentului. Aceştia sunt obligaţi să respecte ordinele liderului de partid şi, în 

general, nu au spaţiu de manevră în apărarea intereselor lor personale. În orice caz, cea mai 

interesantă caracteristică a noului model spaniol constă în reglementarea destinată funcţionarilor de 

rang înalt şi membrilor guvernului. Unele dintre principiile pe care funcţionarii de grad înalt sunt 

obligaţi să le respecte sunt: (i) transparenţa informaţiei – funcţionarii de rang înalt vor informa 

cetăţenii despre funcţionarea serviciilor publice de care sunt responsabili, iar atunci cînd realizează 

campanii de informare, vor evita toate acţiunile care nu au un conţinut strict informativ; (ii) păstrarea 

documentelor – funcţionarii de rang înalt vor asigura continuitatea documentelor pentru a fi 

transmise şi predate celor care vor prelua funcţia publică; (iii)  ocuparea funcţiei publice „cu normă 

întreagă” – funcţionarii de rang înalt din administraţia generală a statului nu vor accepta posturi sau 

funcţii de conducere în organizaţii care le limitează disponibilitatea şi implicarea totală în 

îndeplinirea responsabilităţilor pe care le deţin; (iv)  prudenţă în exercitarea puterii – funcţionarii de 

rang înalt vor evita orice acţiune externă nepotrivite sau ostentativă care pot diminua demnitatea pe 

care o presupune o funcţie publică; (v) interdicţia de a accepta daruri – se va respinge orice dar, 

precum şi orice favoare sau serviciu acordat în condiţii avantajoase care depăşesc cutuma socială 

şi de protocol şi care pot condiţiona îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin funcţionarului; în cazul în care 

darurile au o valoare mai mare, acestea vor intra în patrimoniul statului; (vi) promovarea mediului 

cultural – protejarea mediului cultural şi a diversităţii lingvistice va inspira acţiunile funcţionarilor de 

rang înalt întreprinse în exercitarea competenţelor acestora; (vii) protejarea şi respectarea egalităţii 

între femei şi bărbaţi – în demersurile administrative şi, mai ales, în luarea deciziilor, funcţionarii de 

rang înalt vor promova respectarea egalităţii între femei şi bărbaţi şi vor îndepărta toate obstacolele 

care ar putea crea dificultăţi în acest sens.  
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Capitolul II. CONFLICTUL DE INTERESE ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA 

 

Secțiunea 1-a. Definirea conflictului de interese 

Potrivit articolului 2 din Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (în 

cele ce urmează – Legea nr.16/2008), conflictul de interese reprezintă „conflictul dintre exercitarea 

atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale ale persoanelor prevăzute la art.3, în calitatea lor 

de persoane private, care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparțială a 

obligațiilor şi responsabilităților ce le revin potrivit legii”.  

După cum se poate observa, legiuitorul autohton a definit conflictul de interese utilizînd soluția 

reglementării de principiu a cazurilor de acest gen, printr-o definire cît mai acoperitoare și prin 

prescrierea, de asemenea generică, a comportamentului oficialilor în asemenea situații. Altfel, 

probabil, nici nu se poate, întrucît la modul practic este imposibil ca prin lege să fie identificate și 

reglementate toate cazurile în care în practică pot apărea conflicte de interese.  

Ca esenţă, definiţia conflictului de interese din legislaţia Republicii Moldova este similară cu definiţia 

noţiunii respective din articolul 13 paragraful 1 din Codul-model de conduită, precum şi cu cea 

agreată de OCDE. 

Definiția OECD Definiția din legislația RM 

un conflict între funcţia publică şi interesele 

personale ale unui înalt funcţionar public, în care 

interesele personale ale acestuia ar putea influenţa în 

mod necorespunzător îndeplinirea atribuţiilor şi 

responsabilităţilor sale oficiale 

conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei 

deţinute şi interesele personale ale persoanelor 

prevăzute la art.3, în calitatea lor de persoane 

private, care ar putea influența necorespunzător 

îndeplinirea obiectivă şi imparțială a obligațiilor şi 

responsabilităților ce le revin potrivit legii 

 

Din definiţia menţionată, conflictul de interese include două componente:  

 participarea funcţionarului public la luarea unei decizii; această condiţie este îndeplinită 

atît atunci cînd decizia depinde exclusiv de voinţa funcţionarului public în cauză, cît şi atunci 

cînd acţiunea funcţionarului public respectiv este doar o verigă din procesul de luare a 

deciziei, el reprezentînd, în situația dată, o parte a unui organism colectiv care decide prin 

vot;  

 existenţa unui interes personal; această condiţie este îndeplinită atunci cînd funcţionarul 

public sau o persoană apropiată acestuia obţin un beneficiu de pe urma deciziei luate.  

Aşadar, pentru a se afla într-un conflict de interese, funcţionarul public trebuie să ia parte la luarea 

unei decizii care să îi influențeze un interes personal.  

Prin interes personal se subînțelege ”[...] orice interes, material sau nematerial, al persoanelor 

prevăzute la art.3 care rezultă din necesităţile sau intenţiile personale ale acestora, din activităţi 

care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din relaţiile lor cu persoane apropiate sau 
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persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile personale cu partide 

politice, cu organizaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale, precum şi care rezultă din 

preferinţele sau angajamentele acestora”. 

Deci, interesul personal nu vizează doar banii. Acesta poate fi și nematerial în măsura în care acel 

interes să poată influența decizia pe care urmează s-o ia oficialul public. 

 

 

Nu este întotdeauna uşor să hotărăşti cînd interesul personal şi datoria publică sunt sau ar putea să 

fie în conflict unul cu celălalt. Testul care dovedeşte acest lucru este reprezentat de faptul dacă o 

persoană poate fi influenţată de interesul său personal în îndeplinirea datoriei sale publice, 

sau dacă o persoană corectă şi rezonabilă crede că ar putea fi influenţată în acest scop. 

Toată lumea are interese personale, importante pentru ei sau pentru cei apropiaţi. Persoanele care 

lucrează în sectorul public nu pot întotdeauna evita situaţiile cînd aceste interese intră în conflict cu 

deciziile pe care le iau sau cu activitatea lor oficială. Faptul că există asemenea interese nu 

reprezintă neapărat o problemă; cel mai important lucru este cum sunt ele abordate.  

 

Secțiunea a 2-a. Persoanele care cad cub incidența legislației cu privire la conflictul de 

interese 

Persoanele cărora li se aplică reglementările referitoare la conflictele de interes sau, așa cum sunt 

denumiți aceștia –  ”subiecți ai declarării intereselor personale” –, potrivit art.3 din Legea nr.16/2008 

sunt următoarele: 

Formula din lege Cine intră în această categorie? 

persoanele care deţin funcţii de 
demnitate publică sau așa numiții 
demnitari 

Preşedinte al Republicii Moldova;  

Preşedinte al Parlamentului;  

Vicepreşedinte al Parlamentului; 

Prim-ministru;  

Prim-viceprim-ministru;  

De exemplu: 

X a făcut o cerere către consiliul local A pentru privatizarea terenului aferent 

unei construcții industriale. Cu cinci ani în urmă, X a făcut o donaţie firmei în 

care consilierul local Y are acțiuni. În cazul în care se dezbate în sedința 

consiliului proiectul deciziei privind atribuirea terenului aferent către X, apare 

un potenţial conflict de interese, pentru că Y poate fi influenţat de către donaţia 

respectivă atunci cînd își formulează intenția de a vota sau nu proiectul. Or, 

există riscul ca interesul personal al lui Y în firma la care deține acțiuni să intre 

în conflict cu datoriile sale publice care îi impun să analizeze cererile primite pe 

baza valorii lor. 
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Viceprim-ministru;  

Preşedinte al comisiei permanente a Parlamentului;  

Vicepreşedinte al comisiei permanente a Parlamentului;  

Preşedinte al fracţiunii parlamentare;  

Membru al Biroului permanent al Parlamentului;  

Secretar al comisiei permanente a Parlamentului;  

Deputat în Parlament;  

Ministru;  

Viceministru;  

Secretar general al Guvernului;  

Secretar general adjunct al Guvernului;  

Guvernator (Başcan) al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;  

Preşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome 
Găgăuzia;  

Vicepreşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome 
Găgăuzia;  

Preşedinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unităţii 
teritoriale autonome Găgăuzia;  

Prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte al Comitetului Executiv al 
Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;  

Primar General al municipiului Chişinău, primar, viceprimar;  

Preşedinte, vicepreşedinte al raionului;  

Director general (director) al autorităţii administrative centrale;  

Preşedinte, judecător, judecător asistent al Curţii Constituţionale;  

Preşedinte, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii cu 
activitatea de bază în Consiliu;  

Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al Curţii Supreme de Justiţie;  

Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al curţii de apel;  

Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al judecătoriei;  

Procuror General, prim-adjunct a Procurorului General, adjunct al 
Procurorului General;  

procurori de toate nivelurile;  

Director al Centrului pentru Drepturile Omului, avocat 
parlamentar;  

Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Curţii de Conturi; 

Director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate;  

Preşedinte, vicepreşedinte, secretar al Comisiei Electorale Centrale;  

Preşedinte, membru al Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului; 
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Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare;  

Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale de 
Integritate;  

Preşedinte al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalităţii; 

Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii 
Naţionale a Moldovei;  

Director general, director al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică;  

Director, director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei;  

Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Plenului Consiliului 
Concurenţei;  

Şef, şef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat;  

Director, director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;  

Director, director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal;  

Şef al Centrului Serviciului Civil;  

Preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar ştiinţific 
general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;  

Preşedinte, vicepreşedinte, secretar ştiinţific al Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare;  

Şef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali;  

Director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;  

Preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale; 

 Director al Serviciului de Stat de Arhivă;  

Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii 
Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

membrii Consiliului de 
observatori al Instituţiei Publice 
Naţionale a Audiovizualului 
Compania “Teleradio-Moldova” 

 

deputaţii în Adunarea Populară 
a unităţii teritoriale autonome 
Găgăuzia 

 

directorul general adjunct al 
Companiei Naţionale de 
Asigurări în Medicină 

 

conducătorii şi adjuncţii acestora 
din cadrul autorităţii 
administrative (instituţiei 

Directorii/directorii adjuncți, șefii/șefii adjuncți de servicii, 
agenții și birouri subordonate ministerelor și altor autorități 
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publice) subordonate organului 
central de specialitate, din 
cadrul întreprinderii de stat sau 
municipale, societăţii comerciale 
cu capital de stat majoritar, 
instituţiei financiare cu capital 
de stat total sau majoritar 

administrative centrale 

Directorii generali/directorii/șefii de instituții publice 
subordonate subordonate ministerelor și altor autorități 
administrative centrale, de întreprinderi de stat sau 
municipale, societăţi comerciale cu capital de stat majoritar, 
de instituţii financiare cu capital de stat total sau majoritar7 

persoanele cu funcţii de 
conducere şi de control în 
instituţiile din cadrul sistemului 
de învăţămînt de stat şi 
sistemului de sănătate publică 

director şi director adjunct din instituțiile de învăţămînt 
general (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie, 
grădiniţă de copii, şcoală primară, gimnaziu, liceu, şcoală 
primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă, şcoală (de arte: arte 
plastice, muzică, teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club 
sportiv, instituţie specială, şcoală auxiliară) 

director, director adjunct, şef de secţie în instituțiile de 
învățămînt profesional tehnic (școală profesională, colegiu, 
centru de excelență) 

rector, prorector, decan, şef de departament sau şef de catedră 
în instituțiile de învățămînt superior publice 

angajații cu funcţii de control în instituţiile de învățămănt de 

mai sus 

angajații cu funcţii de conducere şi de control în instituţiile 
sistemului de sănătate publică 

personalul din cabinetul 
persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică 

şefii de cabinet, consilierii, asistenţii, secretarii din cabinetul 
Preşedintelui, prim-vicepreşedintelui şi vice-preşedinţilor 
Parlamentului, preşedinţilor fracţiunilor parlamentare, 
deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii Moldova, 
Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului, viceprim-
miniştrilor, miniştrilor, secretarului general al Guvernului şi 
directorilor generali ai autorităţilor administrative centrale 

funcţionarii publici  persoanele care dețin funcții publice (de conducere de nivel 
superior, de conducere și de execuție) în: 

Secretariatul Parlamentului;  

Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova;  

Cancelaria de Stat;  

Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii;  

Secretariatul Curţii Constituţionale;  

Secretariatul Curţii Supreme de Justiţie;  

Centrul pentru Drepturile Omului;  

Aparatul şi unităţile Curţii de Conturi;  

                                                 
7
  Instituțiile publice și întreprinderile de stat, de regulă, sunt specificate în anexele la hotărîrile Guvernului prin care se 

aprobă regulamentele autorităților publice centrale. 
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Centrul Naţional Anticorupţie; 

Aparatul Comisiei Electorale Centrale;  

Aparatul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;  

Aparatul Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare; 

Aparatul Comisiei Naţionale de Integritate; 

Aparatul Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalităţii;  

Aparatele altor autorităţi publice instituite de către 
Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern;  

Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi 
alte autorităţi administrative (aparatele centrale, serviciile 
publice desconcentrate, alte organe ale administraţiei publice 
din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale 
de specialitate);  

Aparatele autorităţilor administraţiei publice locale, ale 
unităţii teritoriale autonome cu statut special şi serviciile 
descentralizate ale acestora;  

Secretariatele instanţelor judecătoreşti, aparatele, 
procuraturii, organele serviciului diplomatic, vamal, organele 
apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice 

funcţionarii publici cu statut 
special 

colaboratori ai serviciului diplomatic, serviciului vamal, ai 
organelor apărării, de prevenire şi combatere a corupţiei, 
securităţii naţionale şi ordinii publice 

persoanele care sînt 
împuternicite, conform actelor 
legislative, să ia decizii în 
privinţa bunurilor aflate în 
proprietatea statului sau în 
proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale, 
inclusiv în privinţa mijloacelor 
băneşti, ori care au dreptul de a 
dispune de astfel de bunuri, 
precum şi persoanelor care nu 
sînt funcţionari publici, dar 
cărora statul le deleagă temporar 
una dintre aceste atribuţii 

 

  

Secțiunea a 3-a. Raportul dintre conflictul de interese și incompatibilitate 

Una dintre cele mai frecvente confuzii care persistă este confuzia dintre conflictul de interese şi 

incompatibilitate.  
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Dacă pentru existenţa unui conflict de interese funcţionarul public trebuie să ia o decizie care să-i 

influenţeze un interes personal, pentru a se afla într-o situaţie de incompatibilitate acesta nu trebuie 

neapărat să ia vreo decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcţii 

(sau desfăşoară două sau mai multe activităţi) al căror cumul este interzis de lege. De aici, în 

calitate de condiţie sine qua non, rezultă că, pentru a exista incompatibilitate, este necesar ca 

persoana să fie implicată concomitent în cel puţin două activităţi diferite, la care se mai adaugă 

cerinţa că această cumulare să nu fie permisă de lege8.  

Pentru a vedea cu exactitate „liniile de delimitare” dintre conflictul de interese şi incompatibilitate, 

vom aduce, în cele ce urmează, două exemple. 

 

 

 

 

 

Deci, spre deosebire de conflictul de interese, situațiile de incompatibilitate sunt determinate nu 

generic, ci nominal9. Astfel, fiecare poziție de demnitar public sau de funcționar public este 

reglementată în mod specific, pentru fiecare caz în parte fiind stabilite toate celelalte funcții, calități 

și activități pe care oficialul nu le poate deține concomitent cu funcția publicã respectivă. Situația de 

incompatibilitiate este, de fapt, o situație continuă de conflict de interese. Dacă în cazul conflictelor 

de interese oficialii au obligația, în principal, de a se abține de la a face un act sau a lua (a participa 

la luarea) unei decizii, în cazul incompatibilităților legea instituie o interdicție necondiționatã de a 

deține o anumită poziție publică concomitent cu o alta, la fel publică sau privată10. 

                                                 
8
 Ghidul metodic ”Aplicarea Codului de conduită a funcţionarului public din Republica Moldova” citat, pag.45. 

9
  ”Ghidul anticorupție, monitorizarea conflictelor de interese și a incompatibilităților” citat, pag.9. 

10
  Pentru o opinie contrară a se vedea lucrarea ”Factorii de presiune şi conflictele de interese în justiție – ghid pentru 

judecători” citată, pag.47. Autorii susțin că ”*...+ nu atât caracterul continuu este de relevat în raport cu cele două situații, de conflict 
de interese şi incompatibilitate, cât faptul că noțiunea de conflict de interese este una de asemenea generalitate încât cuprinde şi 
situația de incompatibilitate. Suntem de acord că situația de incompatibilitate este una normativă, adică trebuie să fie cuprinsă într-o 
normă reglementară, indiferent că este o lege organică sau ordinară, ori un regulament intern sau cod etic ori deontologic, însă ne 
distanțăm atunci când autorii văd în asta o deosebire între „incompatibilitate” şi „conflict de interese””. Vom menționa, la acest 

Exemplu de conflict de interese: 

Şeful Direcţiei întreţinerea drumurilor este desemnat ca membru al comisiei de licitaţie 

care urmează să selecteze antreprenorul ce va repara porţiunea de drum DN Hînceşti-

Leova. Una dintre companiile care îşi manifestă intenţia de a realiza lucrările de 

reparaţie este SRL „Repair Limited”, printre ai cărei asociaţi se află chiar soţia şefului 

direcţiei. Cu toate acestea, funcţionarul de la Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor participă în procesul de licitaţie.  

Exemplu de incompatibilitate: 

Şeful Direcţiei întreţinerea drumurilor este angajat, prin cumul, cu contract individual 

de muncă, la SRL „Repair Limited” specializată, potrivit licenţei eliberate de Camera 

de Licenţiere, în construcţia şi reparaţia drumurilor. 
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De reţinut: 

Dacă pentru existenţa unui conflict de interese funcţionarul public 

trebuie să ia o decizie care să-i influenţeze un interes personal, 

pentru a se afla într-o situaţie de incompatibilitate acesta nu trebuie 

neapărat să ia vreo decizie, fiind suficient faptul că ocupă 

concomitent două sau mai multe funcţii (sau desfăşoară două sau 

mai multe activităţi) al căror cumul este interzis de lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
capitol, că opinia distinșilor autori are la bază prevederile legislației române care, în partea ce-i privește pe magistrați, conține o 
confuzie între conflictul de interese și incompatibilități, opinia lor fiind circumstanțiată anume acestor reglementări legale.  
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Capitolul III. ASISTENȚA EXTERNĂ ACORDATĂ REPUBLICII MOLDOVA 

 

Secțiunea 1-a. Definiții, cadrul instituțional și mecanismele de coordonare 

1. Ce este asistența externă? 

În limbajul uzual, prin asistență externă înțelegem banii care sunt alocați țării noastre de către 

partenerii de dezvoltare. 

În limbaj oficial, asistență externă presupune asistenţă financiară şi tehnică externă primită de 

Republica Moldova din partea organizaţiilor internaţionale şi ţărilor donatoare în vederea depăşirii 

unor situaţii critice, dezvoltării social-economice şi democratizării societăţii11. 

2. Ce presupun ceilalți termeni utilizați în gestiunea asistenței externe? 

Cînd vorbim despre asistența externă și fondurile alocate țării noastre, auzim termeni de genul 

”grant”, ”asistență tehnică”, ”suport bugetar” etc. De aceea, le vom defini așa cum aceștia sunt 

definiți de prevederile Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare 

a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare. 

 

Termenul utilizat în gestiunea 

asistenței externe 

Semnificația 

asistenţă (cooperare) tehnică  transfer de cunoştinţe, inclusiv tehnologii, metodologii şi tehnici 

asistenţă (cooperare) 

financiară (investiţională) 

transfer de mijloace financiare sub formă de împrumuturi sau 

granturi 

grant relaţie contractuală prin care donatorul transmite beneficiarului 

mijloace financiare şi/sau bunuri pentru implementarea unui 

proiect/program care nu necesită rambursare 

suport bugetar general  asistenţă financiară a bugetului prin transferul de mijloace 

financiare  de la o ţară/organizaţie internaţională donatoare pentru 

finanţarea nepersonificată a cheltuielilor bugetului 

suport bugetar sectorial  asistenţă financiară  a bugetului prin transferul de mijloace 

financiare de la o ţară/organizaţie internaţională donatoare pentru 

implementarea programului sau strategiei de dezvoltare a 

sectorului 

donator (partener extern de 

dezvoltare) 

ţară, grup de ţări, organizaţie internaţională care finanţează 

implementarea unor proiecte, studii sau alte tipuri de activităţi care 

au drept scop transmiterea de mijloace financiare, bunuri, 

cunoştinţe sau tehnologii Republicii Moldova 

                                                 
11

 Pct.3 alineatul doi al Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe 
acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.12/2010. 
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recipient autoritate publică centrală care beneficiază de rezultatele 

proiectului în procesul de  implementare a politicii în sector 

beneficiar autoritate publică sau privată, organizaţie obştească pentru care sînt 

destinate nemijlocit rezultatele proiectului 

contractor (implementator, 

operator) 

persoană, organizaţie, consorţiu public sau privat, internaţional sau 

local, care livrează mărfuri, servicii pentru implementarea unui 

proiect de asistenţă tehnică sau investiţională, contractat de donator 

pentru implementarea unui proiect 

propunere de proiect  solicitare de asistenţă formulată de aplicant în conformitate cu 

documentaţia standard elaborată de Guvern, care specifică 

principalele caracteristici ale solicitării, precum beneficiarul, 

activităţile ce urmează a fi efectuate în cadrul proiectului, perioada 

de implementare, rezultatele ce urmează a fi atinse urmare a acestor 

activităţi, precum şi mijloacele necesare pentru implementarea lor 

termeni de referinţă (fişa de proiect, 

caiet de sarcini) 

document elaborat în baza propunerii de proiect, în conformitate cu 

cerinţele de aplicare pentru fondurile disponibile ale comunităţii 

donatorilor 

proiect serie de activităţi menite să atingă un obiectiv general şi/sau un set 

de obiective specifice într-o perioadă de timp stabilită şi un buget 

definit 

proiect investiţional  proiect destinat creării de noi fonduri fixe, lărgirii, reutilării şi/sau 

modernizării celor existente 

program serie de proiecte cu un obiectiv(e) general comun 

programare determinare a direcţiilor strategice în procesul de valorificare a 

asistenţei externe 

monitorizare sistem de colectare sistematică a informaţiei pe parcursul perioadei 

de implementare, creat în scopul evaluării relevanţei, eficienţei, 

eficacităţii, impactului şi durabilităţii proiectului/programului, cu 

scopul de a oferi informaţie administrativă recipientului şi 

autorităţii naţionale de coordonare pentru a le permite să 

reacţioneze la timp şi să întreprindă măsuri eficiente de 

optimizare/remediere 

capacitate de absorbție capacitate de programare şi implementare a asistenţei externe, 

inclusiv abilitatea de elaborare a proiectelor calitative capabile să 

absoarbă maximum de fonduri alocate 
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3. Care sunt principiile generale ale politicii Guvernului țării noastre în domeniul asistenţei 

externe? 

Politica Guvernului Republicii Moldova în domeniul asistenţei externe se bazează pe următoarele 

principii: 

 Apartenenţa (subscrierea) la angajamentele pe plan internaţional în domeniul eficientizării 

asistenţei externe, precum Declaraţia de la Paris (2005), Agenda de acţiuni de la Accra 

(2008); 

 În atragerea asistenţei externe Guvernul va da preferinţă asistenţei tehnice şi financiare 

nerambursabile; Guvernul este precaut în contractarea împrumuturilor, în primul rînd, 

acelora cu un element de grant de minim 25 procente; 

 Guvernul va continua să-şi stabilească politicile şi obiectivele de dezvoltare, să asigure o 

coordonare şi sinergie mai bună în procesul de programare, implementare, monitorizare şi 

evaluare a asistenţei externe prin stabilirea unui larg proces consultativ şi dialog între 

Guvern, sectorul privat şi societatea civilă; de asemenea, Guvernul recunoaşte importanţa 

consultărilor şi dialogului cu comunitatea donatorilor; 

 Guvernul Republicii Moldova acordă o atenţie sporită creşterii permanente a capacităţilor de 

absorbţie a asistenţei externe;  

 Suportul bugetar general este modalitatea preferată de Guvern în procesul de contractare a 

asistenţei externe, urmată de suportul bugetar sectorial, asistenţa tehnică şi asistenţa 

financiară pentru proiectele investiţionale; 

 Coordonarea asistenţei externe este efectuată pe principii de transparenţă şi 

complementaritate, excluderea dublărilor şi asigurarea utilizării eficace şi eficiente a 

fondurilor. 

4. Care reprezintă politica de coeziune şi fondurile structurale la nivelul Uniunii Europene? 

Politica de coeziune a Uniunii Europene adresează o preocupare constantă, care persistă încă de 

la începuturile construcţiei europene, respectiv necesitatea unei dezvoltări armonioase a 

economiilor statelor membre, prin reducerea disparităţilor între diferitele regiuni de dezvoltare, cu 

accent asupra celor mai puţin dezvoltate regiuni. Prin politica de coeziune, UE oferă sprijin statelor 

şi regiunilor mai puţin dezvoltate sau care se confruntă cu probleme structurale, pentru a crea locuri 

de muncă şi a creşte competitivitatea. 

Fondurile cu acţiune structurală, destinate reducerii diferenţelor de dezvoltare între statele 

membre UE şi între regiunile acestora, sunt instrumentele politicii de coeziune şi pot fi separate în 

trei categorii principale, pe baza celor trei politici care le ghidează: Fondurile Structurale şi Fondul 

de Coeziune fac parte din Politica de Coeziune, Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală face parte 

din cadrul Politicii Agricole Comune şi Fondul European pentru Pescuit face parte din cadrul Politicii 

Comune de Pescuit. Fondurile Structurale sunt compuse din Fondul Social European, şi Fondul 

European de Dezvoltare Regională. Procesul de distribuţie a acestor fonduri este unul complex 
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care implică statele membre, Comisia Europeană, precum şi autorităţile locale şi regionale, 

responsabile pentru stabilirea şi evaluarea obiectivelor regionale. 

Aceste instrumente sunt destinate țărilor candidate la aderarea la UE sau țărilor membre ale UE. 

De aceea, Republica Moldova nu benefeciază de ele. 

5. Cadrul instituțional în domeniul gestionării asistenței externe 

Comitetul interministerial pentru planificare strategică asigură direcţionarea şi corelarea 

asistenţei externe pentru realizarea priorităţilor naţionale de dezvoltare social-economică, precum şi 

pentru utilizarea eficientă şi eficace a acesteia. 

Coordonatorul naţional în domeniul asistenţei externe este Prim-ministrul Guvernului Republicii 

Moldova. Acesta asigură buna derulare a procesului-cadru de programare, implementare şi 

monitorizare a asistenţei externe.  

În negocierile cu donatorii coordonatorul naţional acţionează ca reprezentant oficial al Republicii 

Moldova şi este responsabil de direcţionarea şi utilizarea eficientă a asistenţei externe, în scopul 

atingerii priorităţilor definite în programele naţionale de dezvoltare, avînd următoarele atribuții: 

 promovează în rîndurile donatorilor priorităţile de asistenţă externă şi  proiectele identificate 

şi aprobate în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică; 

 semnează contractele de stat cadru în domeniul asistenţei externe;  

 examinează progresele valorificării asistenţei externe, monitorizează implementarea 

proiectelor / programelor de asistenţă externă. 

Autoritatea naţională de coordonare a asistenţei externe este Cancelaria de Stat. Aceasta este 

responsabilă de programarea, monitorizarea şi evaluarea operaţională şi metodologică, precum şi 

de înregistrarea şi asigurarea transparenţei asistenţei externe acordate Republicii Moldova de 

comunitatea donatorilor, avînd următoarele atribuţii: 

 definitivează priorităţile de asistenţă externă în conformitate cu principalele documente 

naţionale de dezvoltare şi propunerile sectoriale primite de la consiliile sectoriale în 

domeniul asistenţei externe şi le prezintă spre aprobare Comitetului interministerial pentru 

planificare strategică; 

 asigură şi coordonează elaborarea contractelor de stat în domeniul asistenţei externe şi 

conduce negocierile iniţiate, promovînd interesele naţionale, principiile egalităţii şi 

beneficiului reciproc în cadrul negocierilor; 

 participă la elaborarea şi negocierea contractelor de stat sectoriale în domeniul asistenţei 

externe; 

 asigură diversificarea şi intensificarea cooperării tehnice şi financiare cu comunitatea 

donatorilor. Investighează şi analizează sursele noi de asistenţă în dezvoltare; 

 asigură informarea, după caz,  a potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de obţinere a 

finanţării externe; 
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 conlucrează cu misiunile comunităţii donatorilor în cadrul vizitelor acestora în ţară în scopul 

identificării proiectelor/programelor noi sau monitorizării şi evaluării celor existente; 

 evaluează continuu capacitatea de absorbţie a asistenţei de către ţară, precum şi înaintează 

propuneri de îmbunătăţire a acesteia;  

 coordonează procesul de monitorizare la nivel naţional a implementării proiectelor finanţate 

de comunitatea donatorilor; 

 informează continuu Comitetul interministerial privind statutul etapei de programare, 

eventualele probleme apărute şi soluţiile de depăşire propuse, precum şi mersul 

implementării asistenţei externe la nivel naţional; 

 coordonează realizarea acţiunilor, agreate în contractele de stat  sau în alte documente 

similare, semnate cu comunitatea donatorilor privind creşterea eficienţei asistenţei externe 

acordate; 

 asigură evidenţa şi înregistrarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă acordate 

Republicii Moldova în baza de date a asistenţei externe, al cărei posesor şi administrator 

este Cancelaria de Stat; 

 asigură transparenţa şi îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea 

asistenţei externe acordate Republicii Moldova; asigură implementarea politicii de 

comunicare cu donatorii şi societatea civilă. 

Coordonatorul sectorial al asistenţei externe este conducătorul sau adjunctul autorităţii publice 

centrale. Coordonatorul sectorial al asistenţei externe asigură coordonarea la nivel de sector a 

asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor, exercitînd atribuţii prin 

asigurarea: 

 elaborării calitative şi în termen a propunerilor de proiecte şi programe sectoriale cu 

finanţare externă; 

 conducerii grupului de negociere a contractului de stat pentru  proiectul/ programul sectorial 

de asistenţă externă prin promovarea intereselor naţionale, a principiilor egalităţii şi 

beneficiului reciproc în cadrul negocierilor; 

 interacţiunii armonizate intra- şi intersectoriale între proiectele şi programele de asistenţă 

externă pentru obţinerea unei coerenţe depline a acţiunilor implementate; 

 bunei funcţionări a procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor şi programelor 

cu finanţare externă, lansate în sectorul coordonat de recipient; 

 excluderii suprapunerilor şi dublărilor, precum şi asigurării durabilităţii asistenţei acordate în 

sectorul coordonat de recipient; 

 prezentării calitative şi în termen a rapoartelor de monitorizare a proiectelor şi programelor 

implementate în sectorul coordonat de recipient; 
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 elaborării raportului anual privind progresele în implementarea proiectelor şi programelor de 

asistenţă externă în sector; 

 transparenţei activităţilor şi rezultatelor obţinute în urma implementării proiectelor de 

asistenţă externă în sector; 

 funcţionării eficiente a consiliului sectorial în domeniul asistenţei externe. 

Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe este organul consultativ, creat în baza 

principiului de parteneriat, abilitat cu funcţii de programare şi monitorizare sectoriale a proiectelor şi 

programelor de asistenţă externă. Consiliul sectorial are următoarele atribuţii de bază:  

 identifică, formulează şi propune autorităţii naţionale de coordonare priorităţile de asistenţă 

pentru sector, inclusiv propunerile de proiecte, asigurînd complementaritatea şi excluderea 

dublărilor; 

 participă la elaborarea / îmbunătăţirea, la nivel de sector, a strategiilor şi planurilor de 

acţiuni, strategiilor sectoriale de cheltuieli referitor la integrarea acţiunilor şi mijloacelor 

financiare preconizate cu suport extern în bugetul public naţional; 

 asigură monitorizarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă în astfel încît (i) 

proiectele şi programele de asistenţă externă în sector să fie implementate eficace şi în 

termen; (ii) acţiunile şi rezultatele planificate să contribuie la atingerea obiectivelor; (iii) 

mijloacele să fie utilizate în cel mai eficient mod; 

 recomandă / ia măsuri active de îmbunătăţire / remediere în cazul apariţiei unor probleme 

de ordin operaţional sau în cazul în care atingerea rezultatelor scontate în cadrul proiectelor 

şi programelor de asistenţă externă nu este certă; 

 examinează şi aprobă rapoartele de monitorizare a proiectelor şi programelor de asistenţă 

externă implementate în sector;  

 evaluează impactul şi durabilitatea asistenţei acordate în sector pentru atingerea 

obiectivelor strategice. 

6. Cum are loc însăși procesul de gestionare a asistenței externe? 

Procesul de gestionare a asistenței externe parcurge e etape:  

 programarea;  

 implementarea;  

  monitorizarea și evaluarea.  

Fiecare din aceste etape include, la rîndul său, mai multe faze. 

Etapa I-a. Programarea 

Pe parcursul etapei de programare, Coordonatorul naţional, cu concursul Unităţii naţionale de 

coordonare, asigură: 
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 organizarea etapei de programare; 

 audierea în cadrul Comitetului interministerial pentru planificarea strategică a informaţiei 

asupra derulării etapei de programare; 

 întreprinderea altor măsuri pentru asigurarea bunei desfăşurări a etapei de programare. 

Etapa de programare constă din următoarele faze: 

 determinarea priorităţilor de asistenţă; 

 identificarea ideilor de proiect şi formularea propunerilor, fişelor şi termenilor de referinţă ai 

proiectelor; 

 negocierea şi semnarea contractului de stat în domeniul asistenţei externe. 

Priorităţile de asistenţă externă la nivel de sector sînt aprobate în cadrul Consiliului sectorial şi sînt 

prezentate de către coordonatorul sectorial  Autorităţii naţionale de coordonare. Propunerile asupra 

priorităţilor de asistenţă externă la nivel naţional sînt formulate de Unitatea naţională de 

coordonare,  în baza propunerilor înaintate de coordonatorii sectoriali. 

Unitatea naţională de coordonare prezintă spre aprobare Comitetului interministerial pentru 

planificare strategică priorităţile de asistenţă externă identificate. Priorităţile aprobate servesc drept 

bază la elaborarea/negocierea contractelor de stat în domeniul asistenţei externe, strategiilor de 

asistenţă pe ţară a donatorilor, precum şi propunerilor de proiecte. 

Coordonatorul de sector prezintă Autorităţii naţionale de coordonare propunerea de proiect, 

examinată şi aprobată în cadrul Consiliului sectorial. 

Unitatea naţională de coordonare formulează avizul de evaluare asupra propunerii de proiect, în 

conformitate cu următoarele criterii: 

 conformitatea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor din propunerea de proiect cu priorităţile 

de asistenţă externă aprobate; 

 contribuţia la rezolvarea problemelor majore din sector, cu specificarea clară a obiectivelor 

proiectului şi a grupului-ţintă care va beneficia de pe urma implementării proiectului; 

 prezentarea, după caz, a alternativelor în cazul implementării proiectului, cu efectuarea 

analizei preventive cost-eficienţă; 

 corespunderea structurii şi conţinutului propunerii de proiect cu cerinţele acceptate la 

prezentarea propunerilor de proiecte; 

 durabilitatea, complementaritatea şi evitarea dublărilor cu alte proiecte în proces de 

implementare; 

 altele (specifice cerinţelor de aplicare ale donatorului). 

Propunerea de proiect, însoţită de avizul de evaluare, este examinată în cadrul Comitetului 

interministerial. 
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După aprobarea în cadrul Comitetului interministerial, recipientul care a înaintat propunerea de 

proiect, cu concursul Unităţii naţionale de coordonare, asigură elaborarea calitativă a termenilor de 

referinţă în conformitate cu cerinţele de aplicare pentru fondurile disponibile ale comunităţii 

donatorilor. 

Solicitările de asistenţă externă în adresa comunităţii donatorilor, însoţite de termenii de referinţă, 

sînt semnate şi expediate exclusiv în numele Coordonatorului naţional. 

Coordonatorul naţional, cu suportul Unităţii naţionale de coordonare, asigură coordonarea 

procesului de elaborare/negociere a contractelor de stat în domeniul asistenţei externe, inclusiv a 

celor sectoriale. De asemenea, acesta prezintă Guvernului spre aprobare, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, proiectul contractului de stat, obţinînd mandatul de iniţiere a negocierilor. 

Negocierile asupra contractului de stat care reprezintă cadrul general de cooperare în domeniul 

asistenţei externe sînt conduse de Coordonatorul naţional sau de persoana propusă de acesta şi 

împuternicită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Negocierile asupra contractului de stat 

sectorial în domeniul asistenţei externe sînt conduse de coordonatorul de sector, cu participarea 

reprezentanţilor Unităţii naţionale de coordonare şi a altor instituţii relevante, iar în cazul 

contractelor de stat în baza cărora se atrag împrumuturi de stat sau este prevăzută cofinanţarea ori 

alte angajamente financiare de la bugetul de stat – cu participarea obligatorie a reprezentanţilor 

Ministerului Finanţelor. 

Contractul-cadru de stat în domeniul asistenţei externe este semnat de Coordonatorul naţional, iar 

cel sectorial – de coordonatorul de sector. Contractele de stat în baza cărora se atrag împrumuturi 

de stat sînt contractate în condiţiile legii. 

Etapa a II-a. Implementarea 

Coordonarea implementării proiectului sau programului este efectuată de coordonatorul de sector, 

cu preluarea responsabilităţii depline pentru implementarea eficientă şi eficace a proiectului / 

programului. Coordonatorul de sector asigură participarea activă a funcţionarilor publici la etapele 

de pregătire pentru lansarea proiectului (după caz): 

 pregătirea documentelor de licitaţie; 

 facilitarea plasării anunţurilor de recrutare; 

 delegarea membrilor şi observatorilor sau, după caz, constituirea şi asigurarea funcţionării 

eficiente şi transparente a comisiilor de evaluare a proiectului / programului. 

În termen de 30 zile de la lansarea  proiectului/programului de asistenţă externă, recipientul, cu 

concursul coordonatorului de sector, facilitează înregistrarea proiectelor / programelor în baza de 

date a asistenţei externe.  Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, recipientul, sub 

conducerea coordonatorului de sector, asigură:  

 utilizarea eficientă şi distinctă a mijloacelor financiare raportate la rezultatele scontate; 

 examinarea/elaborarea şi aprobarea rapoartelor iniţial, de progres şi final ale 

proiectului/programului; 
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 accesul experţilor la informaţia necesară bunei funcţionări a proiectului; 

 interacţiunea armonizată intra- şi intersectorială între proiectele şi programele de asistenţă 

externă pentru realizarea unei coerenţe depline a acţiunilor implementate; 

 eficienţa şi transparenţa procesului de achiziţii a serviciilor şi bunurilor, precum şi a 

managementului financiar (în cazul contractării asistenţei financiare externe); 

 funcţionarea comitetului de supraveghere pentru proiect / program; 

 plasarea pe pagina web a instituţiei a informaţiilor referitoare la iniţierea şi implementarea 

tuturor proiectelor de asistenţă externă implementate în sector. 

Etapa a III-a. Monitorizarea și evaluarea 

Coordonatorul naţional, cu concursul Unităţii naţionale de coordonare, asigură coordonarea şi buna 

funcţionare a sistemului naţional de monitorizare a asistenţei externe.  

Implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă sînt monitorizate prin intermediul 

rapoartelor de monitorizare a proiectului/programului în scopul evaluării relevanţei, eficienţei, 

eficacităţii, impactului şi durabilităţii acestora, și intervievarea beneficiarului şi contractorului. 

Rapoartele de monitorizare a proiectului / programului diferă în funcţie de fazele proiectului: 

 raportul de monitorizare a fazei iniţiale a proiectului / programului este elaborat la sfîrşitul 

fazei iniţiale a proiectului (pînă la aprobarea raportului iniţial). Raportul determină relevanţa 

proiectului, calitatea termenilor de referinţă, existenţa planului de lucru şi gradul de atingere 

a rezultatelor şi obiectivelor scontate etc.; 

 raportul de monitorizare a progreselor este elaborat în perioada de pînă la 45 de zile ce 

urmează după semestrul de raportare. Raportul reflectă starea actuală de implementare a 

proiectului/programului şi stabileşte conformitatea implementării proiectului cu planul de 

lucru, întîrzierile şi conformitatea rezultatelor obţinute cu cele scontate etc.; 

 raportul final de monitorizare este elaborat pe parcursul primelor trei luni de la finalizarea 

proiectului sau din momentul primirii/finalizării elaborării raportului final al proiectului. 

Raportul trebuie să conţină un sumar al activităţilor efectuate, evaluarea rezultatelor şi 

obiectivelor atinse, stabilirea impactului şi durabilităţii care sînt esenţiale pentru asigurarea 

continuităţii proiectului. 

Rapoartele de monitorizare sînt elaborate de recipient, care ulterior sînt discutate şi aprobate în 

cadrul consiliului sectorial. Rapoartele de monitorizare sînt semnate de coordonatorul de sector şi 

sînt prezentate Coordonatorului naţional.  

Coordonatorul de sector pregăteşte raportul anual privind progresele în implementarea proiectelor 

şi programelor de asistenţă externă în sector şi-l prezintă Coordonatorului naţional. În funcţie de 

necesitate, rapoartele anuale de sector sînt examinate în cadrul Comitetului interministerial pentru 

planificare strategică. 
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Unitatea naţională de coordonare  pregăteşte raportul anual consolidat privind implementarea 

proiectelor şi programelor de asistenţă externă şi-l prezintă în cadrul Comitetului interministerial 

pentru planificare strategică. Cu aprobarea Coordonatorului naţional, Unitatea naţională de 

coordonare participă, în numele Guvernului Republicii Moldova, la acţiunile de evaluare a 

proiectelor şi programelor de asistenţă externă implementate în Moldova. 

 

Secțiunea a 2-a. Scurtă analiză a asistenţei externe acordate Republicii Moldova în anul 

201412 

1. Informație generală 

Dinamica ultimilor 5 ani arată că volumul asistenţei oficiale pentru dezvoltare contractate are 

tendința de creștere. Pentru perioada 2014, acesta constituie 731,5 mln Euro în creștere cu circa 

17 %  faţă de nivelul anului 2013 (623,9 mln euro şi 193 proiecte) . 

Uniunea Europeană rămîne în topul partenerilor de dezvoltare după volumul asistenţei 

contractate și demarate sub formă de granturi – circa 220 mln euro. Este urmată de BEI și Guvernul 

Poloniei prin semnarea a două acorduri financiare cu un buget de 120 mln euro și respectiv 100 

mln euro, fonduri integral alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol 

Volumul  asistenţei externe valorificate/debursate pentru 2014 este de circa 452 mln euro, cu 33% 

mai mare faţă de anul 2013. Domeniile de valorificare a asistenței externe sunt în mare parte cele 

determinate de Strategia Națională de Dezvoltare și de angajamentele asumate în cadrul Acordului 

de Asociere cu Uniunea Europeana.  

Volumului asistenţei externe (valorificări) ca pondere în PIB se menține pe durata anilor sub nivelul 

de 10 la sută cu tendință de diminuare de la 7,8% în 2010 la 6,7% în 2014. Acest fapt denotă că 

economia națională nu este foarte dependentă de volumul asistenței externe acordate Republicii 

Moldova. Pe de altă parte resursele externe au constitut circa 27% din BPN pentru anul 2014. În 

acest context, este de menționat despre compararea asistenței externe cu volumul investiţiilor 

străine directe, remitenţele care de asemenea sunt considerate ca fluxuri pentru creșterea 

economică reală. Se constată că remitenţele continuă să rămînă de circa trei ori mai mari ca volum 

decît asistenţa externă, pe cînd investiţiile străine directe sunt de 2,5 ori mai mici decît fluxurile de 

asistenţa externă.  

Ca valoare absolută, sumele asistenței externe acordate Republicii Moldova au crescut de la an la 

an și, respectiv, valorificarea asistenței externe a fost în creștere. Dacă în 2005 pentru sectorul 

guvernamental au fost valorificate circa 72 mln euro, atunci in 2014 această cifră este de 5 ori mai 

mare și constituie deja peste 400 mln euro.  

Printre grupul de parteneri de dezvoltare cu care colaborează Republica Moldova întru realizarea 

agendei pentru dezvoltare este de menționat că UE, împreună cu ţările membre ale UE și 

instituțiile financiare europene, rămîne cel mai mare/important partener după volumul 

                                                 
 12

 Informația prezentată în acest capitol reprezintă o sinteză a Raportului naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare 
acordată Republicii Moldova  în anul 2014, elaborat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova (nepublicat la această dată). 
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debursărilor. După care urmează Guvernul SUA, Banca Mondială, ONU. Printre finanțatorii 

serioși se numără de asemenea Republica Populară Chineză, Japonia, Fondul Global, 

Confederația Elvețiană, Republica Turcă.   

Dat fiind specificul proiectelor şi durata acestora de implementare, clasamentul partenerilor de 

dezvoltare se poate modifica în fiecare an. Astfel, în anul 2014, primii cinci parteneri după volumul 

asistenţei în derulare sunt Guvernul SUA, UE, România, Banca Mondială, ONU.  

La fel ca și în cazul proiectelor demarate în 2014, unde Uniunea Europeană este lider, în cazul 

proiectelor aflate în derulare, aceasta este un lider detașat, cu peste 700 mln euro. 

Deși volumul asistenței debursate în anul 2014 a crescut  de circa 1,5 în comparație cu  anul 2013 

(731,5 mln euro față de 624 mln euro), numărul de proiecte  demarate înregistrează o mică scădere 

– 179 față de 193 în 2013. Diminuarea numărului de proiecte ar facilita mult diminuarea 

fragmentării excesive a proiectelor in derulare și ar contribui la o implementare mai eficientă a 

proiectelor în sectoarele relevante.  Numărul de proiecte mici (cu valoare de pînă la 250 mii euro) 

pentru 2014 sunt circa 89 sau cu 13 mai puțin decît în 2013. Pe de alta parte, proiectele mari de 

peste 6 mln euro au fost in 2014 circa 16 sau cu 6 mai multe decît in 2013.  

Spre deosebire de anii precedenți, unde sectorul Transport și Depozitare era lider detașat, în anul 

2014 acesta ocupă doar a patra poziție, iar pe primul loc la volumul resurselor financiare 

contractate se situează sectorul Agricultura. Cele mai mari proiecte sunt ”Livada Moldovei”, în sumă 

de 120 mln euro oferit de Banca Europeană pentru Investiții și creditul polonez în valoare de 100 

mln euro acordat pentru modernizarea și restructurarea fermelor specializate în producția de 

produse agricole tradiționale (legume și fructe, lapte, carne) și realizarea investițiilor în tehnologii 

moderne. Sectorul Guvern și societatea civilă cuprinde cele 3 programe de suport bugetar (de circa 

88 mln euro) din partea Uniunii Europene –  Managementul Finanțelor Publice, Liberalizarea 

regimului de vize,  Implementarea Acordului de Liber Schimb, precum și cele 26 mln euro pentru 

consolidarea capacităţilor instituţionale și 28 mln euro pentru consolidarea încrederii între cele 2 

maluri ale Nistrului și în Autonomia Găgăuză. 

Ținînd cont de principiile generale ale politicii Guvernului în domeniul asistenței externe, în speță 

cel ce ține de atragerea resurselor concesionale pentru realizarea programelor de dezvoltare, este 

de menționat că ponderea proiectelor derulate cu resurse nerambursabile este de circa 55% din 

volumul total al asistenței pentru dezvoltare. Dinamica ultimelor ani denotă o creștere ușoară a 

ponderii creditelor față de granturi. Pe parcursul anului 2014, ponderea creditelor în totalul 

resurselor externe a atins cifra de 55% din totalul angajamentelor. Acesta se explică prin atragerea 

resurselor financiare pentru realizarea proiectelor mari investiționale în infrastructura drumuri, 

aprovizionare cu apă, agricultură.   

2. Unde se duc banii? 

Pentru ca să fie atinse rezulta vizibile la realizarea reformelor sectoriale care ar duce la o creştere 

economică evidentă şi la îmbunătăţirea nivelului de trai, este nevoie ca resursele alocate, de altfel 

limitate, să fie direcţionate în sectoarele prioritare. Anume acest concept stă la baza aprobării 
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Strategiei Naţionale de dezvoltare Moldova 2020 (SND), care a identificat cîteva sectoare ce 

necesită suport şi atenţie mai mare pe termen mediu şi lung.    

Prioritatea I – ”Drumuri: bune, oriunde” 

O infrastructură rutieră bună este una dintre condițiile esențiale pentru dezvoltarea economică a 

țării, iar pentru realizarea acestui obiectiv BERD, BEI, Comisia Europeană și SUA oferă o asistență 

semnificativă, fiind sectorul cu cea mai mare sumă în derulare în anul 2014. 

În anul 2014, cu suportul proiectelor trilaterale dintre BERD, BEI și UE au fost reabilitați circa 75 km 

de drum național. Totodată, aceștia au demarat proiectul de reabilitare și iluminare a drumurilor în 

mun.Chișinău, pînă la finele anului fiind instalați 60 de piloni pentru iluminare.    

Totodată, cu suportul Guvernul SUA, prin intermediul Programului Compact, a fost finalizat proiectul 

de reabilitare și modernizare a drumului Sărăteni-Soroca, care a cuprins, de altfel, și reparația a 

șapte poduri și construcția a altor șapte poduri noi, inclusiv podul de la intersecția denivelată 

Sărăteni și podul cu cale ferată de lîngă orășelul Ghindești. De asemenea, au fost construite circa 

22 km de trotuare în localitățile amplasate de-a lungul drumului și iluminat circa 20 de km de drum. 

Adițional, cu suportul Programul s-a reușit reconstrucția a circa 10 km de drumuri locale care 

facilitează accesul la școli, primării, centre medicale etc. pentru locuitorii din 20 de comunități din 

aria drumului. 

Prioritatea II – ”Energie: furnizată sigur, utilizată eficient” 

O a doua prioritate din cadrul Moldova 2020 este asigurarea unui sistem energetic eficient și 

durabil. Astfel, cu suportul UE prin intermediul programului de suport bugetar în sectorul energetic, 

s-a reușit consolidarea reformei sectorului, inclusiv prin adoptarea noii legislații în domeniul 

energetic racordate la cerințele UE, implementarea măsurilor de promovare a eficienței energetice, 

atragerea investițiilor în sector, fortificarea capacităților instituționale în domeniu, iar la nivel local – 

optimizarea sistemului termoenergetic din mun.Chișinău. Tot cu suportul UE, Republica Moldova a 

realizat cu succes proiectul de interconectare a sistemului național de transport de gaze din 

România cu sistemul de transport gaze din țară prin intermediul Gazoductului Iași-Ungheni. 

Proiectul a fost dat în exploatare la data de 27 august 2014 și a demarat studiul de fezabilitate 

pentru extinderea gazoductului pe tronsonul Ungheni-Chișinău. În acest sens UE a oferit adițional 

10 mln Euro în cadrul programului de suport bugetar. 

Prioritatea III – ”Justiția: responsabilă și incoruptibilă” 

O justiție responsabilă și incoruptibilă este cheia pentru dezvoltarea restului sectoarelor din 

Republica Moldova. Suportul major în acest sector este oferit de Uniunea Europeană prin 

intermediul Programului de suport bugetar în sectorul justiției și asistenței tehnică, care a contribuit 

semnificativ la implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016.   

Pentru anul 2014 au fost realizate: studiul privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor 

judecătoreşti și optimizarea numărului de judecători întru  asigurarea utilizării cît mai eficiente a 

resurselor disponibile; elaborarea proiectelor de lege în vederea unificării sistemului de accedere la 

profesia de judecător; crearea sistemului care să permită determinarea completă și la timp a 
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necesităților de instruire a reprezentanților sectorului justiției, cu privire la colegiul disciplinar şi la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor etc. 

Un suport esențial a fost acordat și din partea SUA prin intermediul Programului ROLISP și ABA 

ROLI, ce au contribuit la consolidarea capacitaților Institutului Național de Justiție, organizarea unui 

șir de instruiri pentru organele de drept, vizite de studiu, etc. Tot cu suportul SUA, pe parcursul 

anului 2014 instanțele de judecată au fost dotate cu 200 de calculatoare, 200 de imprimante și 30 

de scanere, ceea ce contribuie în mod direct la creșterea eficienței instanțelor de judecată. 

Cu suportul altor parteneri de dezvoltare cum ar fi BDCE, Olanda, Norvegia, ONU, Germania, 

România, Consiliul Europei, Austrie, Franța etc., au fost realizate un șir de acțiuni pentru 

implementarea reformei justiției, ceea ce a contribuit la o creștere ușoară a încrederii în justiție pe 

parcursul anului de raportare. În mod special, asistența a fost axată pe consolidarea capacităților 

organelor de drept, reabilitarea unui penitenciar pentru minori în conformitate cu standardele 

Uniunii Europene, dar și demararea proiectului de construcție a noului penitenciar în mun. Chișinău.  

Prioritatea IV – ”Finanțe și business” 

Cheia succesului pentru dezvoltarea unei afaceri este accesul la finanțe accesibile și ieftine. În 

acest sens, Guvernul cu suportul ONU, Guvernul Japoniei, Guvernul SUA, Comisia Europeană, 

Banca Mondială, BERD, BEI au implementat mai multe proiecte ce au dus la creșterea economică 

și dezvoltarea afacerilor. 

Prioritatea V – ”Educație” 

Anul 2014 pentru sectorul educației a constituit unul plin de provocări dar și de realizări. Cu suportul 

Uniunii Europene a fost implementată prima parte a Programului de suport bugetar în domeniul 

reformei învățămîntului profesional tehnic, astfel reușindu-se cartografierea instituțiilor, aprobarea 

unui nou mecanism de finanțare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și, cel mai important, 

aprobarea Regulamentului Agenţiei Naționale de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional. 

Guvernul României a fost unul dintre cei mai activi susținători ai sectorului educației, cu suportul 

cărora sunt reabilitate aproape 800 de instituții preșcolare și oferite 100 de autobuze școlare. Cu 

suportul Parteneriatului Global pentru Educație, s-a reușit reabilitarea a 5 instituții de educație 

timpurie. Prin intermediul Programului de reformă a educației în Moldova finanțate de Banca 

Mondială, Guvernul a creat Sistemul Informațional de Management Educațional consolidat. 

Alți donatorii activi în sectorul educației sunt ONU, Guvernul Austriei, Principatul Liechtenstein, 

Korea de Sud, Guvernul SUA, Guvernul Cehiei etc., cu suportul cărora fiind îmbunătățită 

infrastructura instituțiilor de învățămînt, continuarea reformei de dezinstituționalizare și crearea 

condițiilor pentru asigurarea incluziunii educaționale, extinderea  accesului  și  integrarea  eficienta  

a  TIC în procesul educațional, instituirea  Inspectoratului  școlar  –  instituție  de  evaluare  și  

asigurare a calității în învățămîntul general, asigurarea  formării  profesionale  în  învățămîntul  

profesional bazate pe competențe și racordarea acesteia la cerințele pieței muncii, cartografierea și 

reconfigurarea rețelei instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, elaborarea a 8 standarde 

ocupaționale pentru învățămîntul profesional tehnic. 
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Prioritatea VI – ”Agricultura” 

În anul 2014, Strategia Națională de Dezvoltare ”MOLDOVA 2020” a fost completată cu încă un 

sector prioritar pentru economia națională – Agricultura13. Astfel, cu suportul Băncii Mondiale, 

Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), Guvernului Japoniei, BEI, UE, USAID, 

FAO etc. s-a reușit modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele UE privind 

siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate. Astfel s-a lucrat intens cu producătorii agricoli în scopul 

asocierii acestora în grupuri mici. Totodată cu suportul IFAD s-a reușit facilitarea accesului la 

pieţele de capital, susținînd producătorii agricoli prin acordarea de credite avantajoase pentru 

dezvoltarea afacerii, cît și acordarea de credite cu porțiuni de grant pentru tinerii antreprenori ce își 

inițiază sau dezvoltă o afacere în mediul rural. La fel, a oferit suport pentru îmbunătățirea 

infrastructurii fizice şi de servicii din mediul rural, fiind construiți și modernizați 6 km de drum și 10 

km de apă și canalizare. 

Altele  

Deși sectoare precum sănătatea, mediu și altele nu constituie piloane separate în cadrul SND 

Moldova 2020, aceasta nu sunt mai puțin importante și nu dispun de mai puțin suport din partea 

donatorilor. Prin intermediul Programului KUSANONE, finanțat de Guvernul Japoniei, s-a reușit 

dotarea a 4 spitale raionale cu echipamente medicale. Totodată, a fost oferit echipament la cîteva 

spitale de nivel terțiar, îmbunătățind prin aceasta accesul populației la servicii de sănătate și 

performanță înaltă. Tot în vederea oferirii serviciilor de sănătate calitative, în anul 2014 a fost 

implementat proiectul transfrontalier ”Îmbunătățirea răspunsului serviciilor medicale de urgență, 

reanimare și descarcerare” finanțat de Uniunea Europeană, cu suportul căruia au fost achiziționate 

5 vehicule, un laborator mobil pentru investigații radioactive și chimice și achiziționarea a 32 de 

unități de echipament de radio-comunicare mobile și portabile. 

Pentru asigurarea alimentării cu apă și canalizare, prin intermediul Programului de dezvoltare a 

companiilor de apă și canalizare implementat cu suportul BERD, BEI și UE, au fost construite circa 

160 km de apeduct, circa 50 km de canalizare, astfel fiind conectați la sistemele de apă și 

canalizare circa 19 mii de cetățeni. Totodată, cu suportul BERD s-a reușit elaborarea studiului de 

fezabilitate și demararea unui nou proiect de alimentare cu apă în regiunea de Nord a țării.  

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și-a adus aportul la soluționarea problemei ce vizează 

locuințele pentru păturile socialmente vulnerabil, în acest sens fiind date în exploatare 120 de 

locuințe sociale. Banca Mondială a oferit suport la creșterea siguranței alimentelor, în acest sens 

demarînd lucrările de reconstrucție a sediului nou pentru Agenția Națională de Siguranță a 

Alimentelor, reabilitat laboratorul din or. Bălți și demarată reabilitarea laboratorului din or. Cahul. 

Totodată au demarat construcția punctelor de inspecție la frontieră Tudora și Criva, iar pentru 

punctele Leușeni și Giurgiulești urmează a fi semnat contractul. 

În anul 2014 a continuat proiectul ”Susținerea măsurilor de consolidare a încrederii”, finanțat de 

Uniunea Europeană, prin intermediul căruia au fost dotate cu echipament 6 instituții medicale de pe 

                                                 
13

  Legea nr.121/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”. 
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ambele maluri ale Nistrului, reabilitate 12 obiecte de menire socială, dar și finanțate 8 proiecte de 

dezvoltare a afacerilor.  
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Capitolul IV. TRATAREA ȘI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN 

ACTIVITATEA DE GESTIONARE A FONDURILOR EXTERNE: DE LA TEORIE LA MECANISME 

ȘI MĂSURI CONCRETE 

 

Secțiunea 1-a. Prefață 

Înainte de purcede la subiectul tratării și soluționării conflictelor de interese în sfera asistenței 

externe, sunt necesare cîteva precizări. 

Primo. Reieșind din clasificarea asistenței externe cu care s-a operat în cap.III al prezentului Ghid, 

doar resursele financiare alocate de donatori bugetului public național (suport bugetar) devin 

resurse publice. De aceea, în activitatea de gestionare a asistenței externe care are statut de 

suport bugetar sunt aplicabile în totalitate reglementările naționale atît în materie de conflict de 

interese, cît și în cea a achizițiilor publice. 

Secundo. Însă resursele financiare externe alocate direct beneficiarilor, adică fără a se încadra în 

categoria suportului bugetar (general sau sectorial), nu pot fi denumite ca resurse publice.  

În general, problema utilizării ”așa-numitor” sisteme naționale de management financiar – 

proceduri de bugetare, raportare, auditare și achiziții –, deziderate recunoscute și asumate în cadrul 

Parteneriatului Global pentru Eficientizarea cooperării pentru dezvoltare (Busan 2012), este una de 

actualitate pentru procesul de gestionare a asistenței externe. Conform datelor Raportului naţional 

privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată Republicii Moldova, în anul 2014 „[...] 

indicatorul cu referință la utilizarea sistemelor naționale atinge nivelul mediu de circa 37 % 

comparativ cu 23 % în anul precedent [...]” și „[...] deși tendința este pozitivă în anul de raportare, 

totuși aceasta este negativă față de anul 2010 când circa 70% din volumul asistenței utiliza 

sistemele naționale de management financiar.”14 

Altfel spus, circa 40 % din asistența externă acordată Republicii Moldova trece prin sistemul 

național de management financiar, pe cînd celelalte circa 60 % din fonduri nu este susceptibilă 

acestui sistem. 

Ce înseamnă aceasta? 

Dincolo de faptul că o atare abordare vine în contradicție cu cadrul regulator internațional – 

Declarația de la Paris 2005 și Parteneriatul Global pentru Eficientizarea Cooperării pentru 

Dezvoltare (Busan 2012) –, acest lucru înseamnă că procedurile naționale de bugetare, raportare, 

auditare și achiziții nu sunt aplicabile acestor resurse financiare. 

De aceea, reglementările naționale în materie de conflict de interese sunt aplicabile 

asistenței externe respective doar în măsura în care subiecții care participă la gestionarea 

resurselor financiare se regăsesc în art.3 din Legea nr.16/2008. În sens invers, rigorile impuse 

de legislația națională cu privire la neadmiterea conflictului de interese nu se aplică față de 

                                                 
14

  În 2005 această cifră constituia circa 70% din volumul asistenței eterne, iar în 2007 –  54%. A se vedea în acest sens, 
Maia Sandu, ”Asistența externă”, pag.320, http://www.e-democracy.md/files/prioritati-guvernare-2009.pdf.  

http://www.e-democracy.md/files/prioritati-guvernare-2009.pdf
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persoanele care participă la gestionarea respectivelor fonduri neavînd calitatea de subiect al 

declarării intereselor personale în sensul art.3 al Legii nr.16/200815. 

 

 

De regulă, pentru implementarea multor proiecte de asistență externă se creează unități de 

management, oficii de suport administrativ sau altele asemenea – structuri separate, subordonate 

sau pe lingă autoritățile publice16. În cadrul acestora, sunt angajați, de cele mai multe ori, persoane 

care nu au calitatea de subiecți ai declarării intereselor personale în sensul Legii nr.16/2008. Iar 

implementarea proiectelor presupune evaluări, angajări, tendere, licitații, achiziții etc. De vreme ce 

persoanele respective nu sunt subiecți ai declarării intereselor personale în sensul Legii nr.16/2008, 

rezultă că Legea nr.16/2008 nu le este aplicabilă, prin urmare, chiar și din punct de vedere legal, nu 

există remedii pentru a contracara eventualele încălcări ale regimului juridic al confictului de 

interese în atare situații. Evident că nu putem să excludem că în aceste cazuri asigurarea 

respectării principiilor conflictului de interese va cădea sub incidența regulilor interne ale donatorilor 

și/sau legislației finanțatorilor17. Însă acest lucru nu este garantat. 

Dacă proiectele respective sunt încadrate în categoria de suport bugetar și, totodată, gestionarea 

lor se realizează prin utilizarea sistemelor naționale de management financiar, persoanelor care 

participă la realizarea tuturor procedurilor de gestionare a fondurilor externe le sunt aplicabile 

rigorile Legii nr.96/2007 privind achizițiile publice18. Însă, avînd în vedere că procentul acestor 

situații, după cum s-a văzut mai sus, este unul relativ mic din totalul proiectelor existente, 

probabilitatea admiterii situațiilor de conflict de interese crește proporțional. În plus, în situația în 

care la achizițiile publice sunt implicați persoane care nu sunt subiecți ai declarării intereselor 

personale, nu mai este posibilă cenzurarea legalității procedurilor de către Comisia Națională de 

Integritate, întregul proces de control reprezentînd apanajul exclusiv al Agenției de Achiziții Publice. 

 

                                                 
15

  O situație similară s-a înregistrat în Cehia în 2007 – ”Fraud and Corruption Risks Related to EU Funds Implementation”, 
Transparency International Czech Republic”, 2013; pag.9-10, 
http://transparency.hu/uploads/docs/EU_funds_watch_Report_Czech_Republic.pdf.  

16
  Atare practici au apărut încă în anii 90 din motivul că, după cum afirmau donatorii, autoritățile publice nu dispuneau de 

competențe suficiente pentru a gestiona resurse externe. A se vedea în acest sens, Maia Sandu, op.cit., pag.321. 
17

  De exemplu, asistența oferită de UE este supusă regulilor acesteia în materie de conflicte de interese – 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?keyword=Retroactivity&locale=en.  

18
  Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice se abrogă de la 01.05.2016 prin Legea 

privind achizițiile publice nr.131/2015. 

De exemplu: 

La 04.06.2015 CNI a emis Actul de constatare nr. 03/211 prin care a conchis că un fost 

demnitar din Guvern a admis conflict de interese la gestionarea unor resurse externe 

doar grație acelui fapt că această persoană avea statut de subiect al declatării 

intereselor personale. Dacă această persoană nu avea un atare statut sau dacă 

conflictul de interese ar fi fost admis de către o persoană care nu avea statut de subiect 

al declarării intereselor personale, devenea imposibilă constatarea confictului de 

interese. 

http://transparency.hu/uploads/docs/EU_funds_watch_Report_Czech_Republic.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?keyword=Retroactivity&locale=en
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NOTA BENE!!! 

Din aceste considerente, se impune amendarea cadrului legal național în sensul 

extinderii cercului de subiecți în raport cu care sunt aplicabile regulile generale în 

materie de conflict de interese19. Acest lucru poate fi făcut fie prin extinderea 

subiecților care cad sub incidența Legii nr.16/2008 [cu referire la toți cei care 

participă în procesul de gestionare a fondurilor externe], fie prin adoptarea unei 

legi speciale în materie de curmare a conflictelor de interese în fondurile externe. 

Preferabilă, aparent, este a doua opțiune, întrucît ea nu ar pune accent pe 

subiecții care trebuie să respecte reglementările legale în materie de confict de 

interese, ci ar avea la bază procesele în sine. 

 

De altfel, la nivelul Comisiei Europene, prin intermediul Oficiului European de Luptă Antifraudă 

(OLAF), a fost elaborat Ghidul practic ”Identificarea conflictelor de interese în procedurile de 

achiziții publice referitoare la acțiuni structurale”20 în care sunt prevăzute un șir de condiții și reguli 

vizavi de neadmiterea confictului de interese în materie de fonduri europene. Din analiza Ghidului 

respectiv, se poate afirma că, într-o măsură considerabilă, legislația țării noastre în materie de 

conflict de interese este conformă legislației europene. Doar că, după cum s-a menționat mai sus, 

legislația națională nu reliefează toate situațiile și toți subiecții care sunt antrenați în acest proces. 

 

 

 

 

 

De reţinut: 

 Doar aproximativ 40 % din asistența externă acordată 

Republicii Moldova (conform datelor pentru anul 2014) a fost 

supusă sistemului de management național (proceduri de 

bugetare, raportare, auditare și achiziții); 

 Circa 60 % din asistența externă acordată Republicii Moldova 

(conform datelor pentru anul 2014) este gestionată conform 

regulilor donatorilor; 

 În cazul asistenței externe care este gestionată de donatori, 

rigorile legislației în materie de conflict de interese și, 

implicit, intervenția CNI, se aplică doar în măsura în care un 

eventual conflict de interese este admis de cineva care este 

subiect al declarării intereselor personale potrivit legislației 

                                                 
19

 Eventual, această sarcină ar putea să se circumscrie realizării măsurii nr.2 (art.422) al Planului național de acțiuni pentru 
implementarea Acordului de asociere RM-UE, care sună în felul următor: ”Ajustarea cadrului legal în vederea prevenirii situaţiilor de 
conflict de interese în punerea în aplicare a fondurilor UE”. Deși termenul-limită pentru îndeplinirea acestei măsuri era anul 2014, nu 
există date privind executarea acesteia. 

20
  http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-RO.pdf.  

http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-RO.pdf
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naționale. 

Secțiunea a 2-a. Situațiile generatoare de conflicte de interese în activitatea de gestionare a 

fondurilor externe – exemplificare 

În această secțiune vom exemplifica situațiile de conflict de interese în gestionarea fondurilor 

externe pornind de la etapele acestui proces și în funcție de subiecții care sunt cel mai mult 

vulnerabili. 

După cum s-a menționat, întregul proces de gestionare externă curpinde etapele de programare, 

implementare, monitorizare și evaluare. 

1. Programarea 

Etapa de programare include determinarea priorităţilor de asistenţă, identificarea ideilor de proiect 

şi formularea propunerilor, fişelor şi termenilor de referinţă ai proiectelor, negocierea şi semnarea 

contractului de stat în domeniul asistenţei externe. 

La această etapă participă, în principal, Cancelaria de Stat și ministerele, respectiv demnitarii și 

funcționarii care reprezintă aceste instituții.  

Vulnerabilităţile acestei etape constau în aceea că demnitarii pot promova obiective de dezvoltare 

necorespunzătoare, neviabile, în vederea satisfacerii unor interese proprii.  

 

 

2. Implementarea 

Etapa de implementare este, probabil, cea mai vulnerabilă din punct de vedere al conflictelor de 

interese întrucît implică recrutări, achiziții, constituirea comisiei de evaluare etc. 

De exemplu: 

 Ministrul X propune în cadrul Consiliului sectorial și a Comitetului 

interministerial pentru planificare strategică priorităţi de asistenţă externă 

care nu derivă din principalele documente de planificare strategică din țară, dar 

în schimb în domeniul în care activează companiile ale căror acționar este soția 

sa; 

 Un funcționar din Cancelaria de Stat, din direcția care coordonează asistența 

externă, elaborează avizului  de evaluare asupra propunerii de proiect care 

fusese întocmită de o companie de consultanță în care a activat înainte de 

angajarea la Cancelaria de Stat; 

 Un purtător de cuvînt al unui demnitar intervine de pe lingă demnitarul 

respectiv pentru ca acesta din urmă să promoveze un proiect de asistență 

externă pentru mass-media. Acest purtător de cuvînt este fondator a 3 ONG-uri 

care activează în domeniul mass-media; 

 Un funcționar al unui minister coordonează elaborarea unei propuneri de 

proiect în domeniul în care activează tatăl său. 
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3. Monitorizarea și evaluarea 

De exemplu: 

 Angajatul X din ministerul Y este responsabil de verificarea cererilor de 

rambursare pentru proiectele finanţate din fonduri externe. Cumnatul său 

deţine 20% din capitalul social al unui SRL care solicită rambursarea; 

 Un funcţionar public este membru al comisiei de licitaţie care urmează să 

aleagă compania de la care se va procura echipamentul tehnic pentru 

desfăşurarea recensămîntului general al populaţiei din grantul ONU. Printre 

participanţii la licitaţie este şi societatea comercială, al cărei administrator 

este soţia funcţionarului public; 

 Un funcţionar public este desemnat să participe la procedura de selectare a 

companiilor de consultanţă în vederea derulării unui proiect finanţat de 

Comisia Europeană. Printre cei ce şi-au depus dosarul se numără şi compania 

care periodic, în funcţie de alte proiecte derulate în cadrul altor finanţări, i-a 

propus colaborări remunerate respectivului funcţionar public; 

 O autoritate publică care gestionează un proiect cu finanțare externă a oferit un 

grant pentru compania al cărei fondator este demnitarulul respectiv. Demnitarul, fără 

a declara conflictul de interese așa cum prevede legea, a emis un ordin prin care a 

delegat dreptul de a semna documentația pe această finanțare adjunctului său; 

 O persoană deține acțiuni într-o societate pe acțiuni. Compania respectivă 

participă la o procedură de ofertare în care această persoană este numită 

membră al comisiei de evaluare; 

 Primarul comunei Z vrea să organizeze o conferinţă de promovare a 

proiectului. Activitatea de organizare a fost externalizată unei firme 

specializate, printr-un contract prestări servicii. Din partea firmei contractate 

este unchiul primarului; 

 Un angajat al proiectului care acorda suport fermierilor care au avut de suferit 

de pe urma secetei a recepționat și întocmit documentația necesară pentru 

acordarea unui ajutor de 6400 euro gospodăriei țărănești al mamei sale; 

 Funcționarul public X din ministerul Y a oferit servicii de consultanță, cu 

contract de prestări servicii, unui ONG. Totodată, X participă în procesul de 

verificare/evaluare a cererii de finanţare formulată de respectiva organizație; 

 Un angajat al ministerului este implicat în procesul de 

verificare/evaluare/aprobare a cererii de finanţare a SRL-ului în care soția 

acestuia este acționar. 
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Implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă sînt monitorizate și evaluate prin 

intermediul rapoartelor de monitorizare și evaluare a proiectului/programului în scopul evaluării 

relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii acestora și prin intervievarea beneficiarului 

şi contractorului. 

Problema majoră a acestei etape, în fond, nu sunt conflictele de interese, ci, mai degrabă, faptul că 

autoritățile publice angajate în cadrul managementului proiectelor de asistență externă nu 

efectuează evaluări ale măsurii în care proiectele implementate au contribuit la atingerea 

obiectivelor fixate în prioritățile țării21. Practica curentă a principalei autorități responsabile pentru 

coordonarea asistenței externe este de a efectua o monitorizare anuală. Ministerele care 

implementează proiecte de asemenea produc rapoarte de monitorizare pe sector, însă acestea cu 

greu pot fi denumite monitorizare. Mai degrabă e vorba de rapoarte de progres care 

rezumă realizările fiecărui proiect, grupate în jurul priorităților, fără însă a încerca să estimeze 

măsura în care rezultatele acestor proiecte au contribuit la atingerea obiectivelor la nivel de sector 

în conformitate cu strategia sectorială și cu prioritățile din strategia de dezvoltare națională (care să 

meargă mai departe la nivel de sub-priorităţi și activitățile care derivă din ele). Mai mult ca atît, 

Regulamentul nu stipulează care autoritate e investită cu funcția de a examina rapoartele și de a 

extrage concluziile, încotro merg aceste concluzii, cum vor fi introduse ajustările sau îmbunătățirile 

în politicile ce urmează a fi implementate, cine e responsabil să informeze donatorii despre 

deficiențele descoperite. Fără un exercițiu potrivit de monitorizare și evaluare, nicio lecție nu va fi 

învățată și intervențiile vor tinde să repete aceleași greșeli. 

Monitorizarea și evaluarea pot fi interne și externe. În cadrul evaluării interne, conflictele de interese 

pot apărea, însă comparativ cu evaluarea externă, probabilitatea conflictelor este relativ mică. 

 

 

 

                                                 
21

  Valentin Lozovanu, ”Asistență externă și dezvoltare. În ce măsură asistența externă a contribuit la dezvoltarea 
Moldovei? (2)”, http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=34&id=1338&t=/SERVICIUL-PRESA/Noutati/Asistenta-externa-i-dezvoltare-In-
ce-masura-asistenta-externa-a-contribuit-la-dezvoltarea-Moldovei-2.  

22
  Poate fi vorba de evaluare atît internă, cît și externă. 

De exemplu: 

 Managerul dintr-un proiect de asistență externă dispune efectuarea unei licitații 

pentru monitorirarea proiectului. După ce compania X este declarată cîștigător, 

aceasta încheie un contract de consultanță (presări servicii) cu managerul 

proiectului, în calitatea sa de persoană privată, care și realizează evaluarea propriu-

zisă; 

 Funcționarul public X este responsabil de coordonarea unui proiect de asistență 

externă. Urmare a licitației, pentru realizarea evaluării este selectată compania al 

cărei fondator este X; 

 Soțul activează în cadrul unui proiect, iar soția acestuia este evaluatorul realizării 

acestui proiect
22

. 

http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=34&id=1338&t=/SERVICIUL-PRESA/Noutati/Asistenta-externa-i-dezvoltare-In-ce-masura-asistenta-externa-a-contribuit-la-dezvoltarea-Moldovei-2
http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=34&id=1338&t=/SERVICIUL-PRESA/Noutati/Asistenta-externa-i-dezvoltare-In-ce-masura-asistenta-externa-a-contribuit-la-dezvoltarea-Moldovei-2
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Secțiunea a 3-a. Tratarea și soluționarea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor 

externe 

 

 

 

1. Principiile de tratare şi soluţionare a conflictului de interese  

În unison cu actele OCDE23, art. 4 din Legea nr.16/2008 următoarele principii de tratare și 

soluționare a conflictelor de interese: 

1) Slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate; 

2) Asigurarea transparenţei şi controlului public al activităţii; 

3) Responsabilitatea individuală şi exemplul personal. 

Principiile tratării și soluționării a conflictelor de 
interese 

Semnificație 

Slujirea interesului public cu imparţialitate şi 
obiectivitate 

Presupune că oficialul public trebuie: 

 să ia decizii pornind pe un caz concret fără a 
lua în consideraţie cîştigul personal, altfel 
spus, să fie dezinteresați vizavi de decizia 
luată; decizia luată nu trebuie să fie 
influențată de preferinţele religioase, 
profesionale, politice de partid, etnice, 
familiale sau alte preferinţe sau altele 
asemenea; 

 să renunţe sau să restrîngă interesele 
personale care ar putea influența deciziile 
oficiale la care participă; dacă acest lucru nu 
este posibil24, funcţionarul public trebuie să 
nu se implice în luarea deciziilor oficiale care 
ar putea fi afectate de interesele şi relaţiile 
lor personale; 

 să evite implicarea ca persoană privată în 
acţiuni din care ar putea obţine un beneficiu 
incorect datorită informaţiilor ”din interior” 
obţinute în timpul îndeplinirii sarcinilor de 
serviciu dacă aceste informaţii nu sunt 

                                                 
23

 ”Managing Conflict of Interest in the Public Service” citat, pag.3-5. 
24

  Cazuri de acest gen vor fi analizate în secțiunea a 3-a al prezentului capitol. 

NOTA BENE!!! 

Toată lumea are interese personale, importante pentru ei sau pentru cei 

apropiaţi. Persoanele care lucrează în sectorul public nu pot întotdeauna evita 

situaţiile cînd aceste interese intră în conflict cu deciziile pe care le iau sau cu 

activitatea lor oficială. Faptul că există asemenea interese nu reprezintă 

neapărat o problemă; cel mai important lucru este cum sunt ele abordate.  
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disponibile publicului larg şi trebuie să nu se 
folosească incorect de poziţia lor şi de 
resursele guvernamentale în beneficiul 
personal; 

 să nu caute, să nu obţină sau să nu accepte 
nici un fel de beneficiu incorect în vederea 
influenţării îndeplinirii sau neîndeplinirii 
sarcinilor sau responsabilităţilor de serviciu; 

 să nu caute sau să nu obţină beneficii 
incorecte datorită funcţiei publice sau 
poziţiei oficiale deţinute anterior, inclusiv 
datorită informaţiilor privilegiate obţinute 
prin funcţia respectivă, în special atunci cînd 
îşi caută un loc de muncă sau o altă funcţie 
după ce nu mai deţine funcţia publică. 

Asigurarea transparenţei şi controlului public al 
activităţii 

Pune oficialul public în situația în care: 

 trebuie să acţioneze de o manieră care să 
permită cel mai atent control din partea 
publicului; această obligaţie nu este 
îndeplinită în totalitate prin simpla 
respectare a literei legii; ea implică şi 
respectarea unor valori mai largi ale 
administraţiei publice, cum ar fi lipsa 
intereselor private, imparţialitatea şi 
corectitudinea; 

 trebuie să-şi declare interesele personale şi 
afiliaţiile care ar putea compromite 
îndeplinirea dezinteresată a îndatoririlor lor 
publice, pentru a permite un control adecvat 
şi găsirea unei soluţii; 

 trebuie să asigure consecvenţa şi un grad 
corespunzător de deschidere în procesul de 
rezolvare sau tratare a unei situaţii de 
conflict de interese; 

 trebuie să promoveze verificarea modului în 
care au tratat conflictele de interese, în 
limitele cadrului legislativ în vigoare. 

Responsabilitatea individuală şi exemplul personal Oficialul public: 

 trebuie să acţioneze în orice moment astfel 
încît integritatea lor să servească drept 
exemplu pentru alţi funcţionari publici şi 
pentru cetăţeni; 

 trebuie să accepte responsabilitatea pentru 
modul în care îşi desfăşoară activităţile în 
calitate de persoane private, în măsura în 
care este posibil, astfel încît să prevină 
apariţia unor conflicte de interese la numirea 
în funcţia publică şi ulterior; 
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 trebuie să accepte responsabilitatea pentru 
identificarea şi rezolvarea conflictelor în 
beneficiul interesului public atunci cînd 
apare un conflict de interese; 

 trebuie să-şi demonstreze angajamentul de a 
asigura corectitudinea şi profesionalismul 
prin aplicarea unei politici şi practici 
eficiente cu privire la conflictul de interese. 

 

2. Cum se identifică un conflict de interese? 

Identificarea conflcitului de interese, în lumina dispozițiilor art.8 din Legea nr.16/2008, are loc prin: 

1) prin declararea iniţială şi periodică a intereselor personale; 

2) prin raportarea imediată a apariţiei conflictului de interese; 

3) prin petiţii şi cereri depuse de către cetăţeni sau prin alte modalităţi prevăzute de 

lege. 

Declarația de interese personale 

Funcţionarul public este obligat ca anual, pîna la data de 31 martie, să depună declaraţia de 

interese personale. Dacă funcţionarul este nou-venit în autoritate, el este obligat să depună 

declaraţia respectivă în termen de 15 zile de la data numirii în funcţie.  

În declaraţia de interese personale, potrivit modelului acesteia din Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 

2008 cu privire la conflictul de interese, se declară activităţile profesionale retribuite, calitatea de 

fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor 

organizaţii necomerciale sau partide politice, calitatea de asociat sau acţionar al unui agent 

economic, al unei instituţii de credit, organizaţii de asigurare sau instituţii financiare, precum şi 

relaţiile cu organizaţiile internaţionale.  

De menţionat că declaraţia de interese personale include doar interesele proprii ale funcţionarului 

public, nu și, spre exemplu, cele ale membrilor familiei sale. Şi asta în pofida faptului că în definiţia 

interesului personal, de la articolul 2 al Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul 

de interese, sunt incluşi şi aceştia. 

Actualizarea declarațiilor de interese personale 

Declaraţiile de interese personale se actualizează ori de cîte ori intervin schimbări în informaţia 

indicată în declarația de bază. Acest lucru este necesar de a fi realizat în termen de 15 zile de la 

data intervenirii schimbărilor. O atare obligație este firească de vreme ce interesele oricărei 

persoane se pot schimba în timp. 

Raportarea imediată a apariţiei conflictului de interese 

Oficialul public este obligat să informeze imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data 

constatării, în scris, şeful ierarhic sau organul ierarhic superior despre: 
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 interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia 

personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de acţiunea pe care trebuie să o 

întreprindă în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;  

 calitatea, a sa ori a persoanelor apropiate, de fondator, acţionar, asociat, membru al 

consiliului de administraţie, membru al comisiei de control sau de revizie a unei persoane 

juridice (comerciale sau necomerciale), dacă această persoană juridică a primit de la 

organizaţia publică în care activează bunuri, inclusiv mijloace băneşti, credite garantate de 

stat ori de autoritatea administraţiei publice locale sau o comandă de achiziţie publică.  

 

 

 

Petiţiile şi cererile depuse de către cetăţeni 

În doctrina conflictelor de interese, sesizările persoanelor din extern se numesc ”denunțuri”, iar cei 

care le formulează – ”denunțători”. 

Denunțătorii și presa sunt atenți la existența unor legături personale între diverșii actori implicați în 

procedurile de achiziții publice și pot furniza informații coerente cu privire la situațiile care ar putea 

afecta procesul de luare a deciziilor de către autoritățile contractante. Informațiile obținute de la 

denunțători și din presă nu constituie ab initio dovezi și adevăruri. Dacă autoritățile primesc acest 

tip de informații, acestea ar trebui să utilizeze imediat mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a 

verifica dacă informațiile pot fi confirmate și dacă ar putea avea un impact asupra procedurii. Ele ar 

trebui să utilizeze toate sursele de date pe care le au la dispoziție pentru a verifica dacă informațiile 

furnizate sunt corecte. În funcție de gravitatea situației, autoritățile respective ar putea să informeze 

imediat alte autorități competente. Din punctul de vedere al investigației, informațiile provenite de la 

denunțători și din presă ar trebui considerate surse de notificare pentru lansarea de controale 

interne/externe.  

4. Cum se soluționează un conflict de interese? 

În afară de identificarea conflictului de interese, este principial ca acesta să fie soluționat.  

Spre deosebire de Ghidul practic al Comisiei Europene25, în legislația națională cu privire la 

confictul de interese nu este prevăzută depunerea declarației la fiecare etapă a procedurilor: 

legislația națională prevede ”informarea”26 conducătorului despre conflictul de interese. În 

același timp, conform legii, ”neinformarea” prezumă lipsa vreunui conflict de interese. 

                                                 
25

  Ghidul UE citat, http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-RO.pdf.  
26

  Chiar dacă Legea nr.16/2008 operează cu formula ”informare”, în Ghidul Comisiei Naționale de Integritate 
”Documentarea şi soluţionarea conflictelor de interese” această ”informare” îmbracă forma unei ”declarații”. Este, de principiu, o 

NOTA BENE!!! 

Preşedintele Republicii Moldova, deputaţii în Parlament, membrii 

Guvernului şi alţi conducători ai organizaţiilor publice vor anunţa Comisia 

Naţională de Integritate despre conflictele de interese 

http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-RO.pdf


Ghid (variantă preliminară – se va supune revizuirii redacționale, tehnoredactării și machetării) 

 
48 

De altfel, obligația legală de a informa conducerea despre confictul de interese (prin declarație sau 

în formă liberă) este una firească de vreme ce conflictele de interese se modifică în timp. Este 

posibil ca, la începutul unei proceduri de gestionare a fondurilor externe, unul dintre participanții 

implicați în proces să nu se afle într-o situație de conflict de interese, fie el real, potențial sau 

aparent. Cu toate acestea, în cursul procedurii, circumstanțele se pot schimba și, de exemplu, se 

poate întîmpla ca un membru de familie al acestuia [cu privire la care declarația inițială sau cea 

rectificată nu se referă] să fie angajat de unul dintre ofertanții potențiali.  

De altfel, declaraţia de interese personale, fie inițială, fie rectificată, nu rezolvă prin ea însăşi 

un conflict. Chiar dacă un funcționar a declarat un interes personal în declarația de bază sau 

actualizată, informarea conducătorului pe cazul concret oricum este obligatorie. 

În afară de legea-cadru a conflictului de interese, urmează a se ține cont de prevederile altor legi 

sau acte normative în domenii specifice. Acestea, de asemenea, trebuiesc respectate. Un exemplu 

în acest sens în servește Legea nr. 96/2007 privind achizițiile publice [și actele normative 

subsecvente] care, la art.14 alin.(3), prevede obligația membrului grupului de lucru de a semna, pe 

propria responsabilitate, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, prin care se angajează să 

respecte necondiţionat prevederile legii și precum că nu se află în conflict de interese. Întrebarea 

este dacă un funcționar trebuie să țină cont de ambele acte legislative. În acest caz, situația este de 

așa natură că acțiunile necesare de a fi întreprinse de cele 2 legi se autoexclud: informarea 

conducerii potrivit Legii nr.16/2008 are loc doar dacă există un conflict de interese, pe cînd 

semnarea declarației potrivit Legii nr.96/2007 are loc doar dacă conflictul de interese nu există; 

altfel spus, dacă se face informarea conducătorului nu se semnează declarația, iar dacă se 

semnează declarația, nu se mai informează conducătorul. Dar, în general, respectarea tuturor 

rigorilor și procedurilor este obligatorie. 

5. De către cine? 

Tratarea și soluţionarea conflictului de interese se efectuează de către persoana care se află în 

conflict de interese şi de către conducătorul organizaţiei publice. Decizia finală se ia de către 

conducătorul organizaţiei publice. Rolul conducătorul în care persoanelor pentru care legea 

prevede informarea CNI-ului o are CNI. 

6. Care sunt opțiunile? 

Opțiunile prevăzute de lege sunt următoarele: 

1. renunţarea sau lichidarea interesului personal de către persoana aflată în conflict de 

interese; 

2. recuzarea (interzicerea) implicării persoanei afectate de un conflict de interese în 

procesul de luare a deciziilor cu păstrarea funcţiei acesteia, în cazul în care conflictul 

prezintă o probabilitate redusă de a se repeta;  

                                                                                                                                                                   
abordare acceptabilă, în special pornind de la aceea că termenul de ”declarație” este unul răspîndit în această materie, atît în 
legislația altor state europene, cît și-n reglementările/recomandările instituțiilor europene. 
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3. restricţionarea accesului persoanei afectate de un conflict de interese la anumite 

informaţii;  

4. transferul persoanei într-o funcţie neconflictuală;  

5. redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor persoanei atunci cînd se consideră că un 

anumit conflict de interese va continua să existe, situaţie în care recuzarea nu mai 

este indicată;  

6. demisia persoanei din funcţia conflictuală deţinută în calitate de persoană privată.  

Recuzarea şi restricţia se aplică în cazul în care un anumit conflict prezintă o probabilitate redusă 

de a se repeta frecvent. În acest caz, decizia ar fi ca funcţionarul public să-şi păstreze funcţia 

respectivă, dar să nu participe la procesul de luare a deciziilor asupra problemelor afectate, de 

exemplu să cedeze responsabilitatea luării deciziei către un terţ sau să se abţină de la vot sau să 

nu participe la discuţiile legate de propunerile şi planurile afectate sau să nu primească documente 

semnificative sau alte informaţii care au legătură cu interesul său personal. Trebuie să fie posibilă şi 

opţiunea de a redistribui anumite atribuţii ale funcţionarului public în cauză atunci cînd se consideră 

că un anumit conflict va continua să existe, situaţie în care recuzarea ad hoc nu mai este indicată. 

Recuzarea presupune cedarea către un terţ a responsabilităţii luării deciziei sau abţinerea de la vot, 

cu informarea tuturor părţilor afectate de decizia respectivă cu privire la măsurile luate pentru a 

proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor. 

Demisia: funcţionarii publici vor fi solicitaţi să elimine motivul conflictului de interese dacă doresc să 

îşi păstreze funcţia publică şi conflictul de interese nu poate fi rezolvat în nici un alt mod (de 

exemplu printr-una sau mai multe din metodele menţionate mai sus).  

7. Care sunt procedurile? 

Chiar dacă Legea nr.16/2008 nu prevede expres, Ghidul Comisiei Naționale de Integritate 

”Documentarea şi soluţionarea conflictelor de interese” recomandă următoarele: 

pasul 1 – subiectul declarării informează (depune declarația) privind conflictul de interese imediat, 

dar nu mai tîrziu decît peste 3 zile; în paralel, el se abține de la luarea deciziei; 

pasul 2 – în aceeaşi zi a informarii (depunerii declaraţiei) privind conflictul de interese, conducătorul 

organizaţiei publice, organul ierarhic superior urmează să ia una din deciziile prevăzute de lege; în 

cazul imposibilităţii examinării şi oferirii soluţiei în aceeaşi zi, termenul de examinare şi oferire a 

soluţiei nu poate depăşi 3 zile din data informarii (depunerii declaraţiei) privind conflictul de interese; 

în cazul în care soluţia trebuie oferită de CNI (pentru subiecţii expres prevăzuţi de lege), informarea 

(depunerea declaraţiei) privind conflictul de interese urmează a fi examinată în prima şedinţă care 

urmează de la data respectivă. 

8. De ce se ține cont la luarea deciziei? 

La identificarea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea sau abordarea unei situaţii de conflict, 

conducătorii (CNI) vor lua în considerare interesele organizaţiei publice, interesul publicului şi 

interesele legitime ale salariaţilor, precum şi alţi factori, inclusiv, în cazuri concrete, nivelul şi tipul 

funcţiei deţinute de persoana în cauză, natura conflictului.  
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9. Este posibil ca decizia conducătorului să fie în sensul de a permite oficialului să realizeze 

acțiunea? 

În principiu, Ghidul OCDE pentru rezolvarea conflictului de interese în administraţia publică lasă să 

se înțeleagă că o atare situație este posibilă. Totul depinde de circumstanțele cauzei, de criteriile 

legale de care se ține cont la luarea deciziei vizînd soluționarea conflictului de interese. De 

exemplu, există instituții care dețin exclusivitatea în ceea ce privește semnarea unor acte sau 

documente. În situația în care acestea nu o vor face, s-ar putea crea blocaje și situații anacronice, 

fapt ce nu se circumscrie în general filozofiei conflictelor de interese.  

Să ne imaginăm o atare situație: soția unui președinte de țară candidează împreună cu partidul pe 

care-l conduce la alegerile parlamentare, le cîștigă, obținînd astfel majoritatea în legislativ; partidul 

decide ca persoana respectivă să fie înaintată la funcția de prim-ministru, obținînd și votul 

Parlamentului; președintele conform Constituției urmează să semneze decretul de numire a 

Guvernului. Întrebarea este următoare: este îndrituit șeful statului să semneze decretul de numire în 

raport cu soția acestuia? Răspunsul nu poate fi decît afirmativ, întrucît, per a contrario, este alterat 

însăși principiul de bază al democrației: puterea aparține poporului. Evident că decizia președintelui 

trebuie condiționată de respectarea rigorilor legale în materie de conflict de interese. În măsura în 

care acest lucru a avut loc, nu există impedimente de a proceda în acest fel. 

 

 

 

 

 

De reţinut: 

 Oficialul este obligat să depună declarație de interese 

personale; 

 Oficialul este obligat, la necesitate, s-o revizuiască; 

 În cazul în care o oficialul se află în conflict de interese, 

acesta este obligat să informeze imediat, dar nu mai tîrziu de 

3 zile de la data constatării, în scris, şeful ierarhic sau 

organul ierarhic superior (CNI) despre acest lucru; 

informarea se face indiferent de depunerea/revizuirea 

declarației de interese personale; 

 Oficialul împreună cu conducătorul (CNI) identifică soluția; 

 Decizia finală aparține conducătorului (CNI); 

 Funcționarul trebuie să se conformeze conducătorului (CNI); 

 La luarea deciziei, conducătorul (CNI) este obligat să ia în 

considerație interesele organizaţiei publice, interesul 

publicului şi interesele legitime ale salariaţilor, precum şi alţi 

factori, inclusiv, în cazuri concrete, nivelul şi tipul funcţiei 

deţinute de persoana în cauză, natura conflictului; 

 Dacă există reglementări specifice vizavi de acțiunile și 

măsurile care trebuie luate în cazuri neordinare, urmează a fi 
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aplicate toate actele normative. 

 

Secțiunea a 4-a. Controlul respectării regimului juridic al conflictului de interese  

Potrivit art.25 alin.(1) din Legea nr.16/2008, controlul asupra executării legii îl exercită Comisia 

Naţională de Integritate, ca organ specializat menit să contribuie la implementarea politicii cu 

privire la conflictul de interese. 

Aceasta însă nu înseamnă că conducătorul instituției nu ar trebui să facă periodic și, în funcție de 

posibilități și disponibilitate, controlul respectării regimului juridic al confictului de interese în 

entitatea pe care o conduce. De altfel, art.10 alin.(2) din Legea nr.16/2008 prevede că conducătorul 

organizaţiei publice este obligat să informeze Comisia Naţională de Integritate despre depistarea de 

încălcări ale prezentei legi, fapt care, deși indirect, sugerează despre dreptul și, pe alocuri, obligația 

acestuia de a face verificări. 

Lipsa vreunor informări vizavi de existența conflictelor de interese sau declarația privind absența 

conflictului de interese (în cazul achizițiilor publice) trebuie periodic verificate. Faptul că funcționarul 

nu a depus nici o informație sau că a depus o declarație poate da autorităților o falsă impresie de 

siguranță, iar persoanei – un fals sentiment de ușurare. Este important ca persoanele în cauză să 

știe că acțiunile sau inacțiunile lor pot fi verificate. Evident că efectuarea verificărilor va depinde de 

capacitatea și de resursele fie a autorității, fie a CNI. Acestea ar trebui să fie proporționale, 

asigurînd un echilibru între nevoia de control și necesitatea de a nu complica procedura și de a 

reduce sarcina administrativă pentru beneficiari. 

Dacă, de exemplu, în urma controalelor interne, există indici rezonabili precum că a fost încălcat 

regimul juridic al conflictului de interese, conducătorul trebuie să sesizeze CNI și/sau Agenția de 

Achiziții Publice. 

Odată sesizată, CNI urmează să demareze propriul control potrivit Legii CNI nr.180/2012.  

Dacă cele evocate în sesizare se confirmă, CNI va emite un act de constatare vizînd nerespectarea 

dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, sesizînd, totodată, angajatorii în vederea atragerii 

persoanelor respective la răspundere disciplinară sau, după caz, în vederea încetării mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestora; 

Ghidul practic UE sugerează că la efectuarea verificărilor cu privire la conflictele de interese 

urmează a fi utlizate pe deplin așa numitele ”semnale de alarmă”. Este un element sau un set de 

elemente care este neobișnuit prin natura sa sau nu se încadrează în activitatea normală. Este un 

semnal că ceva este altfel decît în mod obișnuit și trebuie examinat mai îndeaproape.  

În achizițiile publice poate apărea o mare varietate de semnale de alertă. Acestea pot indica 

anomalii în documentele aferente procedurii de ofertare, de exemplu ofertele depuse de ofertanți 

(care se presupune că sunt diferiți) sunt trimise prin fax de la același număr de telefon; registrele 

financiare, de exemplu, plata unor facturi a căror valoare depășește valoarea contractului; 

comportamentul personalului implicat în proiect, de exemplu, exercitarea de presiuni asupra 

comisiei de evaluare pentru a selecta un anumit contractant. Prezența semnalelor de alertă ar 
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trebui să îi facă pe cei ce fac verificări să fie mai vigilenți: aceștia ar trebui să ia măsurile necesare 

pentru a confirma sau infirma existența riscului unui conflict de interese. Este extrem de important 

să se răspundă în mod corespunzător unei astfel de situații.  

 

Exemple de semnale de alarmă în achiziții publice: 

 Persoana responsabilă de întocmirea documentelor aferente procedurii de 

ofertare face presiuni pentru angajarea unei societăți externe care să contribuie 

la redactarea documentelor, cu toate că acest lucru nu este necesar; 

 Sunt solicitate două sau mai multe studii pregătitoare pe aceeași temă, 

întocmite de societăți externe, și se exercită presiuni asupra personalului să se 

bazeze pe unul dintre aceste studii pentru elaborarea documentelor aferente 

procedurii de ofertare; 

  Persoana responsabilă de întocmirea documentelor organizează procedura în 

așa fel încît nu rămînă timp pentru revizuirea atentă a documentelor înainte de 

lansarea procedurii de ofertare; 

 Două sau mai multe contracte pentru articole identice sunt lansate, fără niciun 

motiv evident, în decursul unei perioade scurte de timp, ceea ce face ca metoda 

de achiziții utilizată să fie mai puțin competitivă; 

 Se alege o procedură negociată, cu toate că o procedură deschisă este posibilă; 

 Se aplică criterii de selecție sau de atribuire nejustificate, care favorizează o 

anumită firmă sau o anumită ofertă; 

 Normele privind furnizarea de bunuri sau servicii sunt prea stricte, permițînd 

astfel participarea la procedura de achiziții a unei singure societăți; 

 Un angajat al autorității contractante are rude care lucrează pentru o 

întreprindere care poate depune oferte; 

 Un angajat al autorității contractante a lucrat, chiar înainte de a deveni 

angajat al autorității contractante, pentru o întreprindere care poate prezenta o 

ofertă; 

 Unul dintre ofertanți participă la procedura de pregătire și obține informații 

suplimentare înainte de lansarea procedurii. Acest lucru subminează șansele 

reale ale altor ofertanți de a câștiga licitația și creează un conflict de interese; 

 Comportamentul neobișnuit al unui angajat care face presiuni pentru a obține 

informații cu privire la procedura de achiziții, deși acesta nu este responsabil 

de derularea procedurii respective; 

 Un angajat participă la elaborarea sau corectarea documentelor de achiziții 

publice, apoi demisionează și se alătură unei societăți care depune o ofertă la 
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scurt timp după aceea. 
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Capitolul V. RĂSPUNDEREA ȘI EFECTELE ÎNCĂLCĂRII REGIMULUI JURIDIC AL 
CONFICTULUI DE INTERESE 

 

Secțiunea 1-a. Răspunderea pentru încălcarea regimului juridic al confictului de interese 

Încălcarea regimului juridic al confictului de interese incumbă persoanei culpabile răspundere 
disciplinară, contravențională sau penală. 

1. Răspunderea disciplinară 

Potrivit art. 57 din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, 
încălcarea prevederilor referitoare la conflict de interese reprezintă abatere disciplinară. 

Spre deosebire de alte abateri disciplinare, unde acesta ţine de conducerea autorităţii publice, în 
cazul conflictului de interese controlul se realizează de către o instituţie special creată în acest 
scop, şi anume de către Comisia Naţională de Integritate. Potrivit Regulamentului acesteia, aprobat 
prin Legea nr.180 din 19 decembrie 2011, Comisia Naţională de Integritate este împuternicită să 
constate nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese. Ulterior, comisia sesizează 
conducerea autorității în vederea atragerii funcţionarului public la răspundere disciplinară. Întrucît 
conflictul de interese este deja constatat, conducerea entității, prin intermediul comisiei de 
disciplină, nu mai este împuternicită să constate dacă a fost sau nu savîrşită vreo abatere 
disciplinară, ci doar să ia act de constatarea Comisiei Naţionale de Integritate, şi să determine, 
conform criteriilor de individualizare prescrise de lege, sancţiunea relevantă27. 

Spre deosebire de alte abateri disciplinare, pentru care sancţiunile disciplinare se aplică în termen 
de cel mult 6 luni de la data săvîrşirii abaterii, potrivit art.59 alin.(2) din Legea nr.158/2008 
sancţiunea disciplinară pentru încălcarea legislaţiei cu privire la conflictul de interese poate fi 
aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămînerii definitive a actului prin care se constată 
săvîrşirea abaterii disciplinare. 

Pentru comiterea abaterilor disciplinare, potrivit articolului 58 din Legea nr. 158-XVI, funcţionarului 
public îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:  

 avertisment;  

 mustrare;  

 mustrare aspră; 

 suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie în decursul unui an;  

 suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă de la unu la doi 
ani;  

 destituirea din funcţia publică. 

2. Răspunderea contravențională 

Răspunderea contravenţională se angajează în cazul în care funcţionarul public a săvîrşit o 
contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. Contravenţia, la rîndul său, este fapta – 
acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită 
cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de Codul 
contravenţional şi este pasibilă de sancţiune contravenţională. 

                                                 
27

 „Aplicarea sancțiunii disciplinare funcționarului public”. Ghid metodic, pag.21, 
http://cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=299&id=1640. 

http://cancelaria.gov.md/public/files/noutati/2014/9septembrie/Ghid-Aplicare_Sanctiuni__Disciplinare_2909.doc
http://cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=299&id=1640
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Potrivit art.3132 din Codul contravențional, nedeclararea conflictului de interese – fapta prin care 
funcţionarul public nu declară conflictul de interese – reprezintă contravenție și se sancţionează cu 
amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale. 

Totodată, potrivit art.401 alin.(1) din Codul contravențional, contravenţia prevăzută art.3132 se 
examinează de Centrul Naţional Anticorupţie. 

De menționat că în Ghidul metodic ”Aplicarea Codului de conduită a funcționarului public” se 
menționau următoarele: ”Declararea conflictului de interese este, într-adevăr, o obligaţie a 
funcţionarului public, potrivit articolului 9 alineatul (1) din Legea cu privire la conflictul de interese. 
Însă nu declararea conflictului de interese este cheia şi baza respectării regimului juridic al 
conflictului de interese, ci abţinerea funcţionarului public ce se află în conflict de interese de la 
rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii. Prin abordarea din 
legislaţie se creează impresia că este mai important de a declara conflictul de interese, or, pentru 
încălcarea acestei norme survine răspunderea contravenţională şi cea disciplinară, şi mai puţin 
important este însăşi neadmiterea conflictului de interese, pentru care survine doar răspunderea 
disciplinară.”28 

3. Răspunderea penală 

Potrivit art. 3521 din Codul penal, falsul în declaraţii reprezintă declaraţia necorespunzătoare 
adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine 
sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru 
producerea acestor consecinţe. Pentru săvîrșirea acestei infracțiuni, funcționarul riscă o amendă în 
mărime de pînă la 600 unităţi convenţionale sau închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. 

 

Secțiunea a 2-a. Efectele încălcării regimului juridic al confictului de interese 

Potrvit art. 12 alin.(1)  din Legea nr.16/2008, actele administrative emise/adoptate sau actele 
juridice încheiate de subiecții declarării intereselor personale în raport cu care s-a constatat 
concflictul de interese sînt lovite de nulitate.  

Comisia Naţională de Integritate sesizează instanţa de judecată pentru constatarea nulităţii actelor 
administrative emise/adoptate sau actelor juridice încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind 
conflictul de interese. Sesizarea se depune din oficiu sau la cererea persoanei care se consideră 
lezată în drepturi ca urmare a unui conflict de interese.  

Sesizarea se depune şi în cazul în care persoana care a emis/adoptat un act administrativ sau a 
încheiat un act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese nu mai deţine 
funcţia respectivă.  

Nulitatea nu se referă la actele legislative, la alte acte normative şi la actele judiciare.  

Totodată, în cazul în care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în 
procedurile de achiziții publice, potrivit art.14 alin.(5) din Legea nr.96/2007 Agenția Achiziții Publice 
este în drept să anuleze procedura de achiziţie. 

 

 

 

 

                                                 
28

  Ghidul metodic ”Aplicarea Codului de conduită a funcţionarului public din Republica Moldova” citat, pag.57. 
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