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INTRODUCERE 
 
 

Proiectul Politici etice – instrumente ºi mecanisme este o iniþia-
tivã a Centrului de Expertizã pentru Reforma în administraþia 
localã, Directoratul pentru Institutii Democratice al Consiliului 
Europei care se deruleazã în România în 5 locaþii: Consiliile 
judeþene Prahova ºi Timiº, Consiliile Locale din Municipiul Bacãu 
ºi oraºul Pucioasa, Instituþia Prefectului Teleorman. Proiectul 
dezvoltat de cãtre Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici, în 
parteneriat cu asociaþia „Asistenþã ºi programe pentru 
dezvoltare durabilã – Agenda 21” reflectã preocupãrile actuale 
ale Consiliului Europei de îmbunãtãþire a democraþiei la nivel 
local ºi este menit sã punã la dispoziþia autoritãþilor locale 
instrumente eficiente de autoevaluare ºi performanþã. 
 
Proiectul s -a dezvoltat în contextul în care devine tot mai clar 
faptul cã democraþia depinde în mod fundamental de 
încrederea opiniei publice in instituþiile acesteia. În lipsa unui 
nivel ridicat de încredere a societatii în integritatea celor aleºi 
pentru a o reprezenta ºi a celor angajaþi pentru a îi oferi servicii 
de calitate, instituþiile democratice nu pot da dovada de 
eficienþã. Asistãm în prezent la o crizã de încredere în 
autoritatea politicã, care este totodatã ºi o crizã de încredere în 
reprezentativitatea ºi legitimitatea sistemelor democratice. 
Acest fapt are serioase repercusiuni asupra administraþiei 
publice. Se poate vorbi si despre o crizã a valorilor, care s-a 
remarcat în societãþile moderne, fapt care scoate în evidenþã  
tocmai conduita neeticã din cadrul administraþiei publice. Mai 
cu seamã cã specificul administraþiei publice situeazã societatea  

într-o poziþie de dependenþã faþã de aceasta. Dacã adminis-
traþia publicã este singura care oferã anumite servicii ºi bunuri ºi 
dacã în multe situaþii doar aceasta are capacitatea ºi abilitatea 
de a le oferi, existã posibilitatea exercitãrii puterii în mod 
arbitrar. Toate aceste probleme nu determina decat o pierdere 
a respectului faþã de instituþii ºi cu precãdere, in lipsa unor 
modele etice sau judiciare. Aceasta neîncredere în autoritatea 
institutiilor a îndepãrtat cetãþenii ºi încrederea acestora în 
administraþia publica, al cãrei scop trebuie sã fie respectarea ºi 
protejarea intereselor cetãþenilor. Astfel ca devine tot mai 
limpede ca nu poate exista o reala si eficienta descentralizare a 
administratiei publice locale, daca cei care ar trebui sa asigure 
guvernarea la nivel local isi urmeazã propriile interese.  
 
În România actualmente, administratia se confrunta cu aceleasi 
probleme ca cele ale majoritatii þãrilor europene, respectiv: 
îngrijorarea crescandã privind cheltuielile publice, nevoia unei 
transparenþe sporite în ceea ce priveste procesul de luare a 
deciziilor la nivel local, precum si cresterea asteptarilor 
cetãþenilor atât vis a vis de calitatea serviciilor publice, cât ºi vis 
a vis de conduita functionarilor publici ºi a alesilor locali. 
 
Prezentul document se doreºte un model al politicilor etice pe 
care le pot promova instituþiile ºi autoritãþile publice. El poate 
constitui, prin aplicarea în practicã, un rãspuns pertinent pentru 
crizele identitare ºi valorice pe care le parcurge administraþia 
publicã din România. 
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Cardul de Punctaj pentru Eticã Publicã la nivel local  

Cum se completeazã cardul de punctaj. 
 
Cardul de Punctaj este o lista de bune practici 
adaptate la contextul actual al administratiei 
publice romanesti. Acesta cuprinde 6 capitole 
distincte. Autoritãþile/ institutiile publice partici-
pante vor alege, pentru început, capitolele pe care 
doresc sã le implementeze, apoi le vor adapta 
(inclusiv prin ºtergerea sau adãugarea unor 
secþiuni ºi declaraþii ºi prin modificarea altora) 
pentru a crea un Card de Punctaj Naþional. 
 
Se va avea în vedere faptul cã acest Card de 
Punctaj depinde în mod semnificativ de un numãr 
limitat de documente-cheie ale institutiei sau 
autoritatii publice. Cu toate acestea, autoritãþile 
participante vor adapta, de asemenea, lista 
documentelor-cheie la circumstanþele naþionale. 

Sensul menþionãrii acestor surse de verificare este 
acela de a încuraja institutiile sau autoritatile 
publice implicate in proiect sã reuneascã o serie de 
politici, proceduri ºi practici în asemenea 
documente. Aceasta are inclusiv rolul de a orienta 
sursa de îndrumare ºi control pe orice activitate 
sau problematicã ce are o componentã de eticã ºi 
a le integra pe acestea în atributiile cotidiene ale 
institutiei sau autoritatii publice participante. 
Majoritatea acestora împlinesc doar parþial 
aºteptãrile cuprinse într-un document sau for-
mular sau obþin acelaºi impact în moduri diferite ºi 
printr-o varietate de documente ºi proceduri. 
Scopul Cardului de Punctaj nu este numai de a 
explora mãsura în care autoritãþile/institutiile 
publice locale se adreseazã tuturor problema-

ticilor, dar ºi dacã existã sau nu alte mijloace de 
verificare sau dovadã la dispoziþia acestora: 
politicile adecvate, procedurile (ºi acestea 
înregistrate cu ajutorul documentelor adecvate) 
de verificare a punctajelor proprii. 
 
Prin urmare se va completa coloana din dreapta 
(„Punctaj”) prin indicarea unui punctaj cuprins 
între valoarea 0 ºi maximul indicat în coloana 
„Punctaj Maxim”. Zero înseamnã „niciodatã/ 
deloc”, punctajul maxim înseamnã „în totalitate/ 
întotdeauna”: între acestea, institutiile sau 
autoritatile publice implicate in proiect pot oferi 
un punctaj în funcþie de gradul în care sunt 
îndeplinite unele, dar nu toate aºteptãrile sau 
cerinþele. 

 
 
Capitolul A. Statutul Aleºilor Locali 
 
SECÞIUNE ACTIVITATE INDICATOR DE VERIFICARE  ALTE MIJLOACE DE 

VERIFICARE/ 
DOVADÃ (DESCRIEÞI) 

PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 

1. Cadrul General                                                                                                                                                                                                          122    
A1.1 Adoptarea unui Cod de Conduitã adaptat la speci-

ficul activitatii Consiliului, ce include îndrumãri clare 
la adresa consilierilor, referitoare la urmatoarele: 
• îndatoriri ºi responsabilitãþi, inclusiv serviciile 

oferite cetatenilor 
• respectul reciproc al drepturilor ºi obligaþiilor 

referitoare la raportarea încãlcãrilor unor 
prevederi 

• conflictul de interese, cadourile ºi manifestarea 
ospitalitãþii 

• dezvãluirea oricãrui interes financiar, de familie, 
etc. care se rasfrange asupra oricarei activitati a 
consiliului local, etc. 

• alocaþii, cheltuieli ºi alte compensaþii  

Cod detaliat ce acoperã toate 
sferele de activitate 

ROF 10  
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• deþinerea de funcþii incompatibile 
• transparenþa actului decizional 
• interdicþia de a folosi resurse sau facilitãþi în 

scopuri personale 
• corupþia ºi traficul de influenta sau abuzul de 

putere 
A1.2 Consiliul a inclus prevederi legate de conduita 

aleºilor locali in documentele interne pentru a 
reflecta circumstanþele locale. 

Documente interne.- dispozitia 
primarului 
ROF 

HCL 8  

A1.3 Exista norme de conduita a alesilor locali care sa fie 
fãcute publice sub formã de broºurã ºi prin 
intermediul paginii de internet a consiliului local. 

Broºurã sau site.  8  

A1.4 Consiliul a desemnat o comisie de specialitate care 
sã monitorizeze implementarea normelor de con-
duita a consilierilor locali, inclusiv prin completarea 
ºi publicarea documentelor de organizare si 
functionare interna 

Documente de proceduri interne  10  

A1.5 Tuturor aleºilor locali li se aduce la cunostinta 
codul de conduita adoptat prin HCL si li se cere sã 
semneze un angajament înainte de a-si incepe 
mandatul, prin care îºi asumã obligaþia de a 
respecta normele de conduita. La începutul anului 
toþi consilierii trebuie sã isi actualizeze 
angajamentul. 

Declaraþii semnate, înregistrate   8  

A1.6 Toþi consilierii locali nou alesi sunt supuºi unui 
proces de instruire în privinþa îndatoririlor ºi 
atributiilor de consilier, inclusiv în privinþa 
normelor de conduita profesionala, cât ºi a 
cerinþelor privitoare la efectuarea de întregistrãri 
în registru ºi la dezvãluirea intereselor în cadrul 
procedurilor consiliului. 

Program de instruire Bugetul local unde 
trebuie sa fie cuprinsa 
suma necesara instruirii 
consilierilor locali 

8  

A1.7 Consiliul local are un registru în care toþi consilierii 
înregistreazã declaratiile de interese si declaratiile 
de avere, ce vor fi disponibile publicului în timpul 
orelor de lucru sau vor fi publicate pe pagina de 
internet a consiliului.  

Registrul de declaratii. 
Declaratiile de interese si de avere 

 10  

A1.8 Toate contractele de achizitii publice conþin o clauzã 
ce anuleazã contractul dacã implicarea consilierilor 
este identificatã în oricare stadiu (inclusiv procesul de 
evaluare sau conferire) ºi care are legãturã cu sau în 
care sunt implicaþi ca ofertanþi. 

Contract standard.- legislatia in 
vigoare privind achizitiile publice cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. 
Declaratiile de interese 

 10  

A1.9 Normele de conduita privesc dezvãluirea de cãtre 
consilieri a intereselor relevante în orice aspect al 
procedurilor consiliului, inclusiv relatiile oficiale cu 

Norme de conduita in vigoare 
declaratii de interese 

 9  



Cardul de Punctaj pentru Eticã Publicã la nivel local 4

agenþii, funcþionari ai aparatului propriu al 
consiliului ºi membrii ai societatii civile. 

A1.10 Toate întâlnirile consiliului sunt reglementate prin 
documentele de proceduri interne. Acestea includ 
cerinta ca, la începutul tuturor ºedinþelor, 
consilierii sã fie invitaþi sã dezvãluie orice interese 
relevante care i-ar putea situa intr-un caz de 
incompatibilitate sau de conflict de interese cu 
pozitia pe care o ocupa in consiliu. Orice dezvãluire 
este cuprinsã în procesul verbal al sedintei CL  

Norme de conduita in vigoare. 
Documente de proceduri interne- P-
V sedinta de consiliu local; ROF. 

 8  

A1.11 Procedurile interne cuprind prevederi referitoare la 
acuzaþii de încãlcare a normelor de conduita de 
catre cosilierii locali ºi neintroducerea de date sau 
introducerea de date false în registru sau omisiuni 
în timpul sedintelor consiliului. Procedura este 
fãcutã publicã ºi cuprinde inclusiv modalitatea prin 
care cetatenii pot depune reclamatii fata de 
comportamentul necorespunzator al consilierilor . 

Norme de conduita in vigoare  
Document intern de proceduri.  

 8  

A1.12 Consiliul are o comisie de specialitate desemnata sã 
primeascã ºi sã rezolve reclamatiile legate de 
încãlcãri ale obligaþiei de a completa în registru 
sau de a face dezvãluiri în cadrul sedintelor 
consiliului ºi alte încãlcãri ale normelor de 
conduita. Aceasta comisie face recomandãri pe 
baza constatãrilor, cãtre consiliul local, indicând, 
de asemenea, posibile sancþiuni. 

Procedurile comisiei de specialitate 
Recomandarile comisiei de 
specialitate 

 10  

A1.13 
 
 
 
 

 

Procedurile interne prevãd ca respectiva comisie de 
specialitate care constata o conduita 
necorespunzatoare a consilierilor locali, sa prezinte 
in plen cele constatate, iar consilierii locali sau 
primarul sa decida ce sanctiune se aplica pentru 
cazul respectiv 

Document intern de proceduri ROF  8  

A1.14 Prezentarea de cãtre consiliu a unui raport anual 
care sã cuprindã probleme relevante pentru eticã, 
proceduri, colaborarea cu alte instituþii/autoritãþi 
publice, încãlcarea prevederilor legale ºi sancþiunile 
adoptate, precum ºi alte date statistice referitoare 
la conduita consilierilor locali. 

Raport anual  6  

2. Suspendarea ºi eliberarea din funcþie                                                                                                                                                                        43 
A2.1 Toþi candidaþii la alegerile pentru CL trebuie sã 

semneze o declaraþie prin care atestã faptul cã nu 
deþin nicio funcþie incompatibilã cu cea din 
consiliu. Dupã alegeri, toþi consilierii localii trebuie 
sã semneze din nou o astfel de declaraþie.  

Declaraþie de incompatibilitate 
înaintea alegerilor  
Declaraþie de incompatibilitate 
dupã alegeri  

 9  
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A2.2 Consiliul are publicatã o procedura referitoare la 
raportarea si sanctionarea oricãror 
incompatibilitãþi care i-au fost semnalate  

Document intern de proceduri 
ROF 

 8  

A2.3 Comisia de specialitate desemnata la secþiunea 
A1.12 are în regulamentul sale de organizare si 
functionare, proceduri pentru suspendarea oricãrui 
consilier care deþine o poziþie incompatibilã. 

Regulamentul de organizare si 
functionare ale comisiei. 

 10  

A2.4 Comisia desemnata la secþiunea A1.12 este 
responsbabila pentru primirea, analizarea, 
raportarea potenþialelor abateri ºi pentru 
propunerea de sancþiuni care sa fie luate în 
discuþie ºi asupra cãrora sã se ia o decizie în plen 
de cãtre Consiliul local 

Document care cuprinde reguli de 
organizare si functionare ale 
comisiei 

 10  

A2.5 Prezetarea de cãtre consiliu a unui raport anual 
care sã cuprindã probleme relevante pentru eticã, 
proceduri, colaborarea cu alte institutii/autoritati 
publice, încãlcarea prevederilor legale ºi sancþiunile 
adoptate (vezi A1.14). 

Raport anual  6  

3. Drepturile aleºilor locali                                                                                                                                                                                             20 
A3.1 
 

Consiliul are reglementãri cu privire la relaþia 
consilierilor locali cu funcþionarii publici, colegii, ºi 
cu publicul, conform cãrora se angajeazã sã: 
• Lucreze pentru interesul public 
• Evite comportamentele discriminatorii si 

neadecvate 
• Raporteze încãlcãrile normelor de conduita 

de cãtre ceilalþi consilieri locali 
• Evite conflictul de interese legat de interesele 

personale, financiare, familiale sau alte 
obligaþii ºi sã asigure cã totul este transparent 

• Manifeste prudenþã în elaborarea si alocarea 
bugetului 

• Afiºeze transparenþã în luarea deciziilor 
• Nu practice nepotismul sau alte imixtiuni 

pentru posturi, contracte etc. 
• Furnizeze informaþii aºa cum prevãd 

procedurile consiliului local 
• Evite divulgarea neautorizatã de informaþii 
• Promoveze angajamentul anti-corupþie al 

consiliului local 
• Evite orice amestec în activitatea 

functionarilor publici 

norme de conduitã – ROF 
 
Regulamentul de organizare si 
funcþionare a CL 

 10  

A3.2 Consiliul a inclus în procedurile sale interne 
modalitati de a acþiona în cazul acuzaþiilor de 

Document intern de proceduri - 
ROF 

 10  
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încãlcare a oricãreia dintre prevederile referitoare 
la consilieri, din secþiunea A3.1. 

4. Obligaþiile aleºilor locali                                                                                                                                                                                            17 
A4.1 Consiliul local are o politicã prin care poate stabili 

compensaþii de la un cnsilier local implicat atunci 
când un caz de neglijenþã este semnalat/identificat. 

Document intern de proceduri  9  

A4.2 Consiliul a desemnat o persoana responsabila 
pentru acordarea de asistenþã consilierilor în 
domeniul conduitei consilierilor locali ºi obligaþiile 
legale ale acestora pe durata mandatului. 

Fisa postului;   8  

5. Remunerarea, condiþiile de muncã ºi carierele alesilor locali                                                                                                                                  44 
A5.1 Consiliul are proceduri aprobate în ceea ce priveºte 

remunerarea sau alte compensaþii pentru consilierii 
locali  

Document intern de proceduri – 
R.O.F.; 

Legislatie 9  

A5.2 Grila de salarizare se realizeaza anual pentru a fixa 
nivelul remuneraþiilor si altor compensaþii 

Grila de salarizare – ROF Legislatie 9  

A5.3 Consiliul local aloca un procent din bugetul anual 
pentru instruirea oricãrui consilier la preluarea 
mandatului sau de cate ori se identifica o nevoie 
de instruire 

Minutele intalnirilor anuale pentru 
discutarea bugetului 
Bugetul consiliului 

Analiza nevoilor de ins-
truire pentru consilierii 
locali 

9  

A 5.4 CL publica anual cheltuielile pentru toþi consilierii 
locali 

Document intern de proceduri  7  

A5.5 In codul conduita al CL/angajamentul semnat la 
momentul inceperii mandatului, trebuie sa se 
prevada si obligatiile consilierilor locali de a nu 
accepta la licitatii firme reprezentate de sot, sotie, 
rude de gradul 1 sau prieteni si la incetarea 
mandatului sa nu se angajeze pe propria 
rãspundere timp de 3 ani la una dintre firmele care 
au castigat licitatii pe perioada desfasurarii 
mandatului. 

Cod conduita sau angajament  10  

6. Instruirea, informarea ºi cooperarea cu aleºii locali                                                                                                                                                24 
A6.1 Consiliul are un manual introductiv / ghid pentru 

consilieri. 
Manual  10  

A6.2 Consiliul asigurã un curs de formare pentru consi-
lierii locali privind îndatoririle ºi responsabilitãþile 
unui consilier, structura ºi modul de funcþionare 
ale consiliului, normele de conduita, etc  

Programul ºi materialele cursului de 
formare – ROF – exista reglementari 
privind functionarea Consiliului 
Local 

 8  

A6.3 Consiliul coopereazã cu toate consiliile locale 
invecinate in scopul formarii ºi pentru actualizarea 
competenþelor ce þin de poziþia de consilier local 

Programul ºi materialele cursului de 
formare 
Protocoale cu alte institutii-
autoritati publice 

 6  
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Capitolul C. Controlul ºi auditul in cadrul consiliilor locale 
 
SECÞIUNE ACTIVITATE INDICATOR DE VERIFICARE  ALTE MIJLOACE DE 

VERIFICARE/DOVADÃ 
(DESCRIEÞI) 

PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 

1. Control extern                                                                                                                                                                                                           37 
C1.1 Auditul extern este intreprins de Curtea de 

Conturi. 
Controlul de legalitate pentru actele emise de 
autoritatile administrative locale este efectuat de 
institutia prefectului 

Prevederile legislatiei in vigoare  
Actiuni in instanta de contencios 
administrativ intentate de institutia 
prefectului 

Actele emise si 
controlate 
Rapoartele Curtii de 
conturi 
Proceduri prealabile 

9  

C1.2 Consiliul Local are reglementari pentru auditul 
extern pentru proiectele cu finantare externa 

Documentul oficial care cuprinde 
atributiile departamentului 

Fisa postului 
responsabilului 
Contractul de 
finantare 

8  

C1.3 Procedurile interne presupun auditarea sau înche-
ierea unui contract cu o firmã de audit extern. 

Document intern de proceduri  Contract 8  

C1.4 Controlul corpului de control al Presedintelui ANFP 
in vederea verificarii respectarii si implementarii 
legislatiei aferente functiilor si functionarilor 
publici 

Rapoartele si recomandarile 
corpului de control al Presedinte 
ANFP 

 9  

2. Control intern                                                                                                                                                                                                            25 
C2.1 Prin dispozitia primarului se desemneazã functio-

nari publici din cadrul Compartimentului de Audit 
Intern / se desemneaza persoana care are respon-
sabilitãþi/ obiective de audit cf. Legii 672/2002 
legate de proceduri ºi sisteme de auditare, 
evaluarea riscului ºi raportarea deficienþelor de 
management, calitãþii serviciilor, fraudelor. Astfel 
de desemnãri trebuie sã fie însoþite de actiuni si 
masuri pentru protejarea acestor persoane pentru 
a efectua aceste activitãþi fãrã teamã sau influenþe 
nepotrivite sau acte de rãzbunare. 
CL aprobã organigrama.  
Compartimentul de Audit Intern/ auditorul este în 
subordinea directa a primarului.  
In ceea ce priveºte conduita celor care efectueazã 
acþiuni de audit, se aplicã codul de conduitã al 
auditorului ºi normele la legea auditorului (L. 
672/2002). 

Legislatia in vigoare  
Organigrama CL ºi ºtatul de funcþii 
Fiºa postului;  
 

 10  

C2.2 Consiliul Local stabileºte un compartiment 
(Serviciu/Directie de finanþe, etc.) pentru a primi 
rapoarte de la unitatea internã de audit ºi pentru a 
raporta ulterior întregului consiliu. 

Reglementarile de organizare si 
functionare ale departamentului  
Rapoartele departamentului catre 
CL 

 9  
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C2.3 Structura de audit elaboreaza proiectul planului de 
audit si il supune aprobarii primarului 

Misiunile de audit, conform 
planului de audit 

Misiunile de audit ad-
hoc 

9  

C2.4 Primarul aproba planul de audit anual ºi 
rapoartele întocmite de auditori, iar acestia au 
obligatia de a le transmite mai departe la 
structurile auditate 

Planul de audit anual Rapoartele de audit 9  

C2.5 Consiliul local asigurã auditorilor condiþii, locaþii 
pentru a organiza întâlniri periodice in vederea 
desfasurarii misiunilor de audit 

document intern de proceduri Metodologie de 
auditare 

8  

C2.6 Prezentarea cãtre Consiliul Local a unui raport anual 
de activitate elaborat de structura de audit (privind 
misiunile efectuate, obiective de audit, constatãri 
majore ºi recomandãri – implementarea lor) 

raport anual de activitate   8  

3. Supervizarea juridicã                                                                                                                                                                                                53 
C3.1 CL coopereazã ºi furnizeazã informaþii sau docu-

mente cãtre orice audit sau instituþie/ organism 
legal abilitat care investigheazã în mod oficial 
acuze de nereguli financiare sau activitate 
infracþionalã.  

Legislatia in vigoare  
Rapoartele auditorului 

 9  

C3.2 Orice structura auditatã trebuie sã furnizeze 
informaþii auditorului 

Docment intern de proceduri Rapoartele auditorului 7  

C3.3 CL implementeazã orice hotãrâre legalã ce tine de 
activitatea sa si face publice astfel de acte 

Acte administrative emise de 
autoritatea publica  

Legislatia in vigoare/ 
document intern de 
proceduri 

9  

4. Mecanisme alternative                                                                                                                                                                                             34 
C 4.1 Auditorii intreprind controale conform planului 

anual de audit, dar efectueaza si auditari ad-hoc. 
Sesizari de nereguli Raport de audit 8  

C4.2 Structura de audit elaboreaza raportul anual de 
activitate care e inaintat spre aprobare condu-
catorului autoritatii publice si apoi la 
CAPI/directiile de finante competente 

Raportul anual  
 

 6  

C 4.3 Primarul aproba rapoartele intocmite de auditori, 
iar acestia au obligatia de a le transmite mai 
departe la structurile auditate 

Planul de audit anual Dispozitiile primarului 8  

C4.4 Structura de audit inainteaza anual, catre 
CAPI/directiile de finante din teritoriu, propuneri 
privind revizuirea procedurilor ºi practicilor de 
auditare aplicate la nivel local, cu respectarea 
cadrului general privind organizarea si derularea 
activitatii de audit intern reglementat prin OMFP 
38/2003 si 1702/2005 . 

Propunerile anuale 
Normele metodologice de audit  

 6  

C4.5 Autoritatea publica organizeaza întâlniri publice 
anuale sau bianuale pentru a discuta despre 
activitatile si serviciile oferite. 

Proces verbal 
Plan de implementare a recoman-
darilor auditorilor 

Plan de riscuri in 
functie de toate 
auditarile efectuate. 

9  
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ROF Plan de masuri de pre-
venire bazat pe reco-
mandarile auditorilor 

 
 
 

Capitolul D. Statutul funcþionarilor publici  
 
SECÞIUNE ACTIVITATE INDICATOR DE VERIFICARE  ALTE MIJLOACE DE 

VERIFICARE/DOVADÃ 
(DESCRIEÞI) 

PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 

1. Cadrul general                                                                                                                                                                                                           69 
D1.1 Autoritatea publica elaboreazã si adopta prin 

hotarare de CL un Cod de conduitã pentru 
functionarii publici, acesta fiind adaptat, pe cât 
posibil, dupa Codul de conduitã a functionarilor 
publici, în funcþie si de reglementãrile interne 
specifice activitãþilor proprii. 

Cod detaliat ce acoperã sferele de 
activitate ale unui consiliu local 

 10  

D1.2 Codul de conduitã este înmanat la numirea oficiala 
in functia publica, alaturi de fisa postului si de 
actul administrativ de numire  

Copie dupa codul de conduita 
semnata de persoana nou numita 
in functie 

 7  

D1.3 Codul de conduitã reprezinta informatie de interes 
public si este afisat intr-un loc vizibil, acolo unde 
este posibil ºi publicat pe site-ul autoritatii publice. 

Tipãrire/afisare cod de 
conduitã/norme de conduitã  

 8  

D1.4 CL publicã procedura ºi persoana responsabila cu 
monitorizarea implementarii normelor de conduita 

Document intern de proceduri  Afisare pe site 9  

D1.5 Exista prevederea ca respectivul consilier etic 
responsabil de monitorizarea implementarii 
normelor de conduita, sa poata face anual 
recomandari Primarului, in scopul imbunatatirii 
conduitei functionarilor publici. 

Raport anual 
Referate/propuneri/procese verbale 
ale consilierului etic 

 8  

D1.6 CL emite un document ce cuprinde procedura ºi 
persoanele care alcatuiesc (titulari ºi supleanþi) 
comisia de disciplina, care sunt responsabile de 
soluþionarea cazurilor sesizate, ce sunt raportate ca 
fiind in neconformitate cu normele prevazute de 
legislatia aferenta functiei publice si a functio-
narilor publici  

Document intern de proceduri  
Act administrativ de constituire a 
comisiei de disciplina 

 8  

D1.7 Autoritatea publicã face cunoscuta tuturor cea mai 
potrivitã procedurã de contestaþie ca parte a 
procesului disciplinar în acord cu legea ºi practicile 
stabilite.  

Document intern de proceduri  
 

 9  
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2. Încetarea / Modificarea raporturilor de serviciu                                                                                                                                                    80 
D2.1 Mobilitatea in cadrul corpului functionarilor 

publici se realizeaza prin modificarea raporturilor 
de serviciu 

Act administrativ de modificare a 
raporturilor de serviciu emis de 
Primar 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

8  

D2.2 CL are obligatia de a asigura decontarea cheltu-
ielilor ocazionate de mobilitate, precum si locuinte 
de serviciu, in situatia in care este in interesul 
propriei autoritati 

Bugetul autoritatii 
Proceduri interne 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

10  

 D2.3 Suspendarea raporturilor de servicu se realizeaza 
de drept in conditii bine determinate de lege si la 
intiativa functionarului public in situatii clar 
delimitate 

Act administrativ aprobat de 
persoana care are competenta 
numirii in functioa publica si prin 
care se constata/se aproba situatia 
care determina suspendarea de 
drept sau la initivativa functiona-
rului public 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

10  

D2.4 Exista procedura prin care inceteaza raporturile de 
serviciu in conditiile legii 

Legislatie in vigoare 
Document de proceduri interne 

Act administrativ emis 
de Primar 

10  

D2.5 Constatarea cazului de incetare de drept a 
raporturilor de serviciu se face in termen de 5 zile 
lucratoare de la intervenirea lui  

Act administrativ emis de Primar 
care se comunica la ANFP 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

9  

D2.6 Eliberarea din functia publica se dispune de catre 
persoana care are competenta legala de numire in 
functia publica 

Act administrativ emis de Primar 
care se comunica in 5 zile lucra-
toare de la emitere functionarului 
public 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

9  

D2.7 Destituirea se dispune de catre persoana care are 
competenta legala de numire in functia publica ca 
sanctiune disciplinara aplicata din motive 
imputabile functionarului public 

Act administrativ emis de Primar 
care se comunica in 5 zile lucra-
toare de la emitere functionarului 
public. 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

9  

D2.8 Demisia se comunica in scris persoanei care are 
competenta legala de numire in functia publica si 
nu trebuie motivata 

Demisia functionarului public inain-
tata primarului si isi produce efec-
tele dupa 30 de zile calendaristice 
de la data inregistrarii 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

8  

D2.9 Redistribuirea functionarilor publici din corpul de 
rezerva se realizeaza numai pe functii publice 
vacante 

Adresa CL de solicitare ocupare 
functie publica vacanta 
Ordin de redistribuire semnat de 
Presedintele ANFP 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

9  

D2.10 Functionarul public, la modificarea, suspendarea si 
incetarea raportului de serviciu, are obligatia sa 
predea lucrarile si bunurile care i-au fost 
incredintate in vederea exercitarii atributiilor de 
serviciu 

Proces verbal predare-primire 
Proceduri interne 

Document intern de 
proceduri 
Legislatia in vigoare 

8  
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3. Drepturile ºi obligaþiile funcþionarilor publici locali                                                                                                                                             127 
D3.1 Autoritatea publica are reguli clare pentru furni-

zarea de servicii publice în acord cu propriile 
atributii ºi competenþe administrative 

RIOF  10  

D3.2 Publicarea sau constientizarea cu privire la 
normele interne care cuprind prevederi clare 
despre situatiile de incompatibilitate sau despre 
afilierea politicã ori activitãþi aducãtoare de venit 
care intra in conflict cu functia publica detinuta de 
o persoana din cadrul aparatului propriu al CL 

Normele in vigoare 
Document intern de proceduri 

Declaraþii de interese/ 
declaraþii de avere 
 

10  

D3.3 Autoritatea publica are norme interne care prevad cã 
fiecare departament are întâlniri de lucru lunare ale 
departamentelor pentru a raporta despre cons-
trângeri ºi îmbunãtãþiri în oferirea serviciilor publice 
ºi discutarea condiþiilor pentru serviciile oferite. 

Minutele intalnirilor  
P-V al sedintei 

Note interne 7  

D3.4 Toþi functionarii publici trebuie sã beneficieze de o 
instruire anualã pe probleme de eticã. 

Materialele programului de 
instruire  

 8  

D3.5 Primarul la momentul numirii in functia publica, inma-
neaza acestor persoane fiºa postului, actul admi-
nistrativ de numire si o copie a codului de conduita 

Normele in vigoare 
Document intern de proceduri  

 9  

D3.6 CL are norme interne privind dreptul functionaru-
lui public de a refuza, in scris si motivat, indepli-
nirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, 
daca le considera ilegale si/sau vadit ilegale. 

Normele in vigoare 
Document intern de proceduri 

 10  

D3.7 CL iniþiazã o campanie de informare in ceea ce 
priveste avertizarea de interes public, respectiv 
drepturile ºi îndatoririle persoanelor care sesizeazã 
cu bunã credinþã încãlcãri ale normelor în vigoare.  

Politica de avertizare 
Campanii de informare privind poli-
tica de avertizare in interes public 

 9  

D 3.8 CL are inclusa in normele interne, interdictia 
pentru acei functionari publici care au desfasurat 
activitati de control si monitorizarea la alte unitati, 
de a nu putea sa lucreze ulterior, pentru o perioa-
da de cel putin 2 ani, in cadrul acestora din urma 

Document de proceduri interne  10  

D3.9 CL are proceduri de asigurare a protectiei functio-
narului public impotriva amenintarilor, violentelor, 
faptelor de ultraj, etc 

Document de proceduri interne/ROI  8  

D 3.10 CL este obligat sa il despagubeasca pe functionarul 
public care a suferit un prejudiciu material in 
timpul indeplinirii atributiilor de serviciu, daca a 
suferit din culpa acestei autoritati  

Document de proceduri interne/ROI  10  

D 3.11 Exista prevederi interne cu privire la unele drepturi 
financiare rezultate in urma negocierii acordurilor 
colective 

Acorduri colective 
Norme interne 

 10  
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D3.12 Este prevazuta obligatia functionarilor publici din 
cadrul unui CJ de a avea o vestimentatie corespun-
zatoare autoritatii publice pe care o reprezinta 

Document intern de proceduri  8  

D 3.13 Este prevazut dreptul funtionarilor publici de a 
beneficia de o suma lunara/trimestriala/semes-
triala/anuala pentru a avea o vestimentatie 
corespunzatoare 

Document intern de proceduri  9  

D 3.14 Exista prevazute in normele interne alte drepturi si 
obligatii ale functionarilor publici si ale altor 
categorii de personal 

Document de proceduri interne/ROI  9  

4. Rãspunderea funcþionarilor publici si regimul conflictului de interese si al incompatibilitatilor functionarilor publici                                154 
D4.1 Autoritatea publica aplica normele in vigoare refe-

ritoare la procedurile de soluþionare a cazurilor de 
incalcare a prevederilor legislative si a normelor de 
conduita. 

Document intern de proceduri 
procese verbale ale comisiilor de 
disciplinã 

Legislatie specifica in 
vigoare 

8  

D4.2 Autoritatea publica are o procedurã referitoare la 
compensaþiile oferite în cazurile de administrare 
defectuasã identificate pe parcursul investigatiei 
initiate  

Broºurã /carta a serviciilor publice 
sau pagina de internet. 

 8  

D4.3 Autoritatea publica distribuie publicului o broºurã 
despre tipurile de compensaþii, sumele maxime, 
proceduri de aplicare si termenele de solutionare. 

Broºurã/ carta a serviciilor publice 
sau pagina de internet. 
Document intern de proceduri 

 7  

D4.4 Autoritatea publica are o comisie de disciplina 
însãrcinata sã se pronunþe în cazurile sesizate 
conform normelor in vigoare . 

Document intern de proceduri  
Legislatia in vigoare 

Act administrativ de 
numire a comisiei de 
disciplina unde sunt 
cuprinse si atributiile 
acesteia 

7  

D4.5 Autoritatea publica are o procedura prin care 
recupereaza sume de bani de la un functionar 
public atunci când un caz de neglijenþã este 
identificat sau cand se sesizeaza o administrare 
defectuoasa a unui bun public 

Legislatia in vigoare   7  

D4.6 Procedurile interne cuprind prevederi legate de 
responsabilitatea autoritatii dar si a functionarului 
public, în cazurile de neglijenþã sesizate si 
constatate. 

Document intern de proceduri  
Legislatia in vigoare 

 8  

D4.7 Reglementarile interne ale autoritatii, specificã 
faptul cã documentaþia oficiala pe baza cãrora se 
iau deciziile trebuie sã fie înregistrate intr-un 
document oficial al autoritatii. 

Document intern de proceduri  Regulament intern si 
normele de circulatie a 
documentelor 

6  

D4.8 Primarul desemneazã un ”consilier etic”, care sa fie 
responsabil cu asistenþa functionarilor publici aflaþi 
în diferite situaþii sau dileme etice care pot aduce 
atingeri normelor de conduitã în vigoare  

act administrativ de numire  8  
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D4.9 Primarul desemneazã si delimiteazã clar atribuþiile 
ºi responsabilitãþile „consilierului etic” în fiºa 
postului acestuia 

fisa postului consilierului etic  8  

D4.10 Autoritatea publica pune la dispoziþia „consilie-
rului etic” un birou separat în care acesta sa-ºi 
desfãºoare activitatea specificã 

ROI  7  

D4.11 „Consilierul etic” intocmeºte trimestrial un raport 
de monitorizare a respectãrii normelor de conduitã 
in respectiva autoritate 

Raport trimestrial de monitorizare 
conform machetei standard 
transmis electronic 

 10  

D4.12 Raportul trimestrial intocmit de consilierul etic este 
aprobat de primar si este transmis cãtre ANFP 
conform normelor in vigoare 

Raportul trimestrial conform ma-
chetei standard transmis electronic 
la conduitalocale@anfp.gov.ro  

 9  

D4.13 Presedintele comisiei de disciplina elaboreaza un 
raport semestrial privind situatia disciplinara a 
institutiei  

Raport semestrial elaborat si 
aprobat de primar 

 9  

D4.14 Consilierul etic transmite catre ANFP semestrial 
raportul privind situatia disciplinara primit de la 
presedintele comisiei de disciplina 

Raportul semestrial conform ma-
chetei standard transmis electronic 
la conduitalocale@anfp.gov.ro 

 9  

D4.15 Exista norme care prevad obligatia functionarilor 
publici de a declara ºi rezolva situatia unui conflict de 
interese, inclusiv informatiile care trebuie oferite ºi cui 
ºi termenele cu care trebuie realizate aceste informãri 

Norme in vigoare 
Dezbateri interne, instruiri 

Document intern de 
proceduri 

10  

D4.16 Exista norme care prevad procedurile disciplinare 
în cazul încãlcãrii regimului conflictelor de interese 
ºi al incompatibilitãþilor 

Norme in vigoare 
 Document intern de proceduri 

Autosesizãri, declaraþii 
pe proprie rãspundere 

9  

D4.17 Departamentul de resurse umane deþine un 
registru cu toate declaratiile de interese ale 
functionarilor publici  

Registrul deþinut de departamentul 
RU 

Declaraþii de interese 8  

D4.18 Toþi cei nou angajaþi beneficiazã de o formare 
iniþialã la locul de munca, aceasta incluzând teme 
cum ar fi confictul de interese sau regimul 
incompatibilitatilor, responsabilitatea si sanctiunile 
ce decurg din nerespectarea acestor norme  

Programul ºi suportul de curs   8  

D4.19 În fiecare an, functionarii publici vor semna o 
declaraþie de interese si o declaratie de avere, care 
vor fi actualizate in functie de schimbarile aparute 
in timp, in conformitate cu normele prevazute de 
legislatia in vigoare  

Declaratiile de avere si de interese  8  

5. Recrutarea, remunerarea, condiþiile de muncã ºi dezvoltarea carierei pentru funcþionarii publici                                                                 122 
D5.1 Autoritatea publica are proceduri clare de promovare 

a personalului, bazate pe merit si performanta 
Politica de personal a departa-
mentului RU 
Legislatia in vigoare 

Promovarea se face in 
functie de evaluarea 
performantelor profe-
sionale ale fiecarui 
functionar public 

8  
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D5.2 Autoritatea publica isi intocmeste propriul plan 
anual de ocupare a funcþiilor publice  

Politica de personal a 
departamentului RU 

Legislatia in vigoare 9  

D5.3 Toate posturile au o evaluare pentru a justifica 
necesitatea existenþei acelui post ºi o descriere a 
postului, incluzând calificãrile ºi experienþa 
necesare persoanei care ocupã respectivul post. 

Evaluarea postului 
Fisa postului 

 8  

D5.4 Toate posturile vacante sunt publicate in 
Monitorul oficial si intr-un ziar de circulatie locala 
ºi pe site-ul autoritatii, ori pe site-ul ANFP in cazul 
in care aceasta institutie organizeaza concursul. 

Evidenþa si arhiva anunþurilor 
publicate 

 7  

D5.5 CL organizeaza procesul de selecþie, bazându-se pe 
informaþii ca recomandãri / evaluari, adeverinta 
medicala, copie dupa cartea de munca, cazier 
judiciar si administrativ daca este cazul, confir-
marea calificãrilor, etc. Procedura este gestionata 
de departamentul de resurse umane  

Politica de personal a 
departamentului RU 
Legislatia in vigoare 

 8  

D5.6 CL îºi desemneazã proprii membri în comisia de 
concurs ºi contestaþii cu respectarea prevederilor 
de incompatibilitate. 

Act administrativ de numire a co-
misiei de concurs si de contestatie 

 9  

D5.7 Acolo unde are loc un proces de examinare, 
autoritatea publica respecta normele in vigoare, 
inclusiv cele legate de transparenta in functia 
publica pentru a putea rãspunde eventualelor 
reclamaþii/contestatii.  

Politica de personal a 
departamentului RU 
Legislatia in vigoare 

 7  

D5.8 CL, ca urmare a prevederilor naþionale, publicã 
grilele de salarizare ºi nivelele ierarhice corespun-
zãtoare tuturor posturilor. 

Structura organizaþionalã a 
institutiei cu numãrul fiecãrui tip 
de post ºi nivelul de salarizare 
corespunzãtor, publicatã ca raport 
sau pe site-ul acesteia. 

 8  

D5.9 CL face cunoscut în ROI informaþii clare despre 
posturi, criteriile ºi procedurile de promovare ºi 
posibilitatea de contestare în cazul neacordãrii 
promovãrii.  

Politica de personal a 
departamentului RU 

 6  

D5.10 CL publicã anual bugetul. Raport anual  Site-ul CL 7  
D5.11 Procedurile interne prevãd ca toþi funcþionarii 

publici sã îºi desfãºoare activitatea conform 
prevederilor legale, iar transferurile ºi alte aspecte 
legate de mobilitatea functionarilor publici si de 
dezvoltarea carierei trebuie fãcute pe baze clare ºi 
transparente conform prevederilor legislative. 

Legislatia in vigoare 
Document intern de proceduri  
 

 9  

D5.12 Codul de conduitã propriu sau ROI stipuleazã cã 
orice acuzã de discriminare, care a fost doveditã, în 
special pe criterii ca vârstã, dizabilitate, gen, stare 
civilã, orientare sexualã, rasã, culoare, origine 

Document intern de proceduri / ROI 
Cod de conduitã propriu 

 8  
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etnicã, statut social, convingeri politice sau 
filozofice sau convingeri religioase, va fi tratatã de 
comisia de disciplinã ca o abatere disciplinarã. 

D5.13 CL realizeaza o evaluare anualã a disponibilitãþii 
posturilor pentru diverse niveluri ierarhice, a 
resurselor ºi facilitãþilor necesare pentru a îndeplini 
sarcinile aºa cum apar în descrierea posturilor. 

Structura organizaþionalã a auto-
ritatii, cu numãrul fiecãrui tip de 
post ºi nivelul de salarizare 
corespunzãtor, publicatã ca raport 
sau pe site-ul acesteia. 

 6  

D5.14 Departamentul de resurse umane le solicitã tuturor 
conducatorilor de departamente sã treacã printr-
un proces anual de evaluare a competenþelor, 
necesitãþii de resurse ºi formare pentru a putea 
îndeplini sarcinile. 

Politica de personal a 
departamentului RU 
 Fiºe de evaluare anual 

Plan de activitati 6  

D5.15 Procedurile interne includ prevederea ca toþi 
functionarii publici, la eliberarea posturilor, 
trebuie sã nu lucreze o perioada limitata de timp 
pentru noul angajator fata de care a efectuat 
activitati de control sau supervizare sau 
monitorizare pe durata ocuparii functiei publice 
din autoritatea publica 

Document intern de proceduri  
Legislatia in vigoare 
Cod de conduitã propriu 

 9  

6. Formarea profesionala, informarea, cooperarea cu alte instituþii ºi transparenþa                                                                                              45 
D6.1 Departamentul de resurse umane are un plan 

anual de formare elaborat pe baza unor analize a 
necesitatilor de instruire anuala care sã cuprindã 
toþi funcþionarii publici din utoritatea publica. 

Planul de formare ºi materialele 
aferente 
Evaluarile anuale 

 7  

D6.2 In bugetul anual al CL trebuie prevazute fondurile 
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de 
perfectionare profesionala a functionarilor publici 

Bugetul CL  8  

D6.3 Planul anual de formare are un modul de eticã  Planul de formare ºi materialele 
aferente trebuie aprobate de catre 
primar 

 7  

D6.4 Departamentul de resurse umane întreprinde demer-
suri de stabilire a unor parteneriate in vederea 
desfãºurarii unor module de formare comune cu alte 
institutii/autoritati similare sau cu institutii de 
invatamant superior pentru reducerea costurilor 

Planul de formare ºi materialele 
aferente 
Parteneriate interinstitutionale 

 8  

D6.5 CL trebuie sã comunice anual ANFP despre necesi-
tatea lor de instruire si fondurile prevazute in 
buget 

Corespondenta oficiala  7  

D6.6 Departamentul de RU face un raport anual 
referitor la activitãþile de formare. 

Raport anual   8  
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Capitolul E. Transparenþã, proceduri administrative, campanii anti-corupþie ºi evaluare 
 
SECÞIUNE ACTIVITATE INDICATOR DE VERIFICARE  ALTE MIJLOACE DE 

VERIFICARE/DOVADÃ 
(DESCRIEÞI) 

PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 

1. Transparenþa ºi liberul acces la informaþiile de interes public                                                                                                                             112 
E1.1 Autoritatea publica are o procedura generalã în ceea 

ce priveºte furnizarea de servicii publice, accesul liber 
la informaþia de interes public ºi procedurile pentru 
înaintarea de petitii, sesizãri ºi reclamaþii. 

document intern de proceduri  
Legislatia in vigoare 

 8  

E1.2 Autoritatea publicã respecta normele in vigoare 
referitoare la protecþia datelor cu caracter 
personal ºi accesul la informaþiile de interes public. 

document intern de proceduri  
Legislatia in vigoare 

 9  

E1.3 Codul de conduitã ºi condiþiiile de ocupare a 
posturilor stipuleazã faptul cã divulgarea neau-
torizatã de informaþii este o abatere disciplinarã. 

Document intern de proceduri  
Cod de conduitã propriu 
Legislatia in vigoare 

 9  

E 1.4 În cazul în care documentele la care se permite 
accesul nu sunt publicate pe pagina de internet, CL 
indicã biroul unde se gãsesc aceste documente ºi 
programul in functie de care acestea pot fi 
accesate, precum si taxa perceputa in cazul in care 
este un volum mai mare de documentatie 
solicitata. 

 Pagina de internet a CL 
Document de proceduri  
Afisare la avizier Birou Relatii cu 
publicul 

Taxa perceputa pentru 
copierea documen-
telor solicitate (aceastã 
taxã nu poate fi 
utilizatã in scopul 
împiedicarii liberului 
acces la informaþii.) 

9  

E 1.5 Procedurile CL au prevederi clare în ceea ce 
priveºte programul audienþelor primarului, acesta 
fiind publicat periodic, asigurandu-se publicului 
dreptul de liber de acces 

document intern de proceduri  
programul de audiente 

 8  

E1.6 Primarul numeste o persoanã /compartiment 
responsabil(ã) pentru relaþia cu societatea civilã ºi 
cu mass-media  

act administrativ de numire Fisa postului 
responsabililor / 
organigrama 

8  

E 1.7 Primarul numeste o persoanã /compartiment 
responsabil(ã) pentru furnizarea de informatii de 
interes public conform Legii nr.544/2001 

act administrativ de numire Fisa postului responsa-
bililor / organigrama 

8  

E1. 8 Primarul desemneaza un purtator de cuvant al CL act administrativ de numire Fisa postului 8  
E1.9 Autoritatea publica periodic informeaza publicul 

despre proiectele ºi evenimentele sale 
Comunicate de presa  8  

E1.10 Procedurile autoritatii publice au prevederi clare în 
ceea ce priveºte programul ºedinþelor publice, 
acesta fiind publicat lunar, asigurand publicului 
dreptul de acces la acestea.  

document intern de proceduri  
 

 8  

E1.11 Toate documentele oficiale, incluzând agendele ºi 
minutele comisiilor ºi ale autoritatii publice, precum 
ºi documentele privind atribuþiile ºi procedurile 
tuturor departamentelor, sunt disponibile publicului

Document intern de proceduri  
Evidenþa þinutã pentru accesul la 
documente, sub formã de broºurã 
sau pe pagina web 

 7  
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în timpul orelor de program sau pe pagina de 
internet a autoritatii, dacã e posibil. 

E1.12 Autoritatea publicã are o procedurã de 
înregistrare ºi arhivare ºi un responsabil numit 
oficial pentru aceasta. 

Document intern de proceduri  
 

Descrierea postului ºi 
condiþiile de ocupare a 
postului 

6  

E1.13 Autoritatea publicã are o pagina de internet 
oficiala, fiind numita o persoana responsabila cu 
actualizarea si postarea informatiei autoritatii, dar 
si cu întreþinerea acesteia. 

Site si act administrativ de numire  7  

E1.14 CL publica o carta a serviciilor destinate publicului  Cartele departamentelor – pe hârtie 
ºi pe pagina de internet a 
autoritatii publice 

 9  

2. Proceduri administrative                                                                                                                                                                                          32 
E2.1 Procedurile interne prevãd ca toate granturile ºi 

finanþãrile externe sã fie aprobate de conducerea 
autoritatii publice, alocãrile de fonduri fiind 
înregistrate în diferite documente. 

Document intern de proceduri  
 

 8  

E2.2 CL publicã procedurile corespunzãtoare pentru 
înaintarea petiþiilor, etc., acestea fiind disponibile 
în toate birourile de relaþii cu publicul. 

Document intern de proceduri  
 

Secretarul primariei 8  

E.2.3 Exista un document intern care cuprinde toate 
procedurile utilizate in cadrul CL 

Certificat de calitate (ex.: ISO, etc)  8  

E2.4 Consiliul Local publicã anual bugetul. Raport anual   8  
3. Campanii ºi politici anti-corupþie                                                                                                                                                                             65 
E3.1 Existã un angajament anti-corupþie clar din partea 

conducerii autoritatii ºi a consilierilor locali, cuprins 
in strategia de dezvoltare a unitatii teritorial-
administrative, iar funcþionarii publici ºi cetãþenii 
sunt informati despre acest angajament 

Discursurile reprezentantilor 
autoritatii publice 
Comunicate de presã 
Documentele autoritatii publice 

Strategia de 
dezvoltare a unitatii 
teritorial-
administrative 

10  

E3.2 Se organizeazã periodic campanii de constientizare 
pentru a încuraja rezistenþa cetatenilor la cereri de 
mitã ºi denunþãrile acestor practici ilicite, precum si 
a comportamentului necorespunzator al functio-
narilor publici din aparatul de specialitate al CL 

Campanii bazate pe pliante, 
broºuri, site 

 8  

E3.3 Autoritatea publica elaboreazã un plan de 
activitate actualizat anual în funcþie de rezultatele 
analizei sancþiunilor disciplinare aplicate, astfel 
încât sã se ajungã la o scãdere a numãrului 
abaterilor disciplinare 

Plan de activitate  9  

E3.4 Autoritatea publica are o procedurã de descurajare 
a practicilor de corupþie prin instruirea 
permanentã a personalului, prin înregistrarea 
declaraþiilor de avere ºi interese si prin publicarea 
acestora. 

Document intern de proceduri   10  
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E3.5 Autoritatea publica transmite situaþia disciplinarã 
cãtre ANFP conform prevederilor legislatiei in 
vigoare. 

Adrese oficiale Statistici 8  

E3.6 Consiliul Local elaboreazã un plan de activitate 
actualizat anual în funcþie de rezultatele analizei 
sancþiunilor disciplinare aplicate, astfel încât sã se 
ajungã la o scãdere a numãrului abaterilor 
disciplinare 

Plan de activitate  10  

E3.7 Consiliul Local introduce masuri anti-corupþie pentru 
activitãþile pe care ar putea sã le desfãºoare, 
incluzând evaluãri de risc ºi mãsuri întreprinse. 

Raport anual  Raport monitorizare 10  

4. Evaluarea respectãrii standardelor etice                                                                                                                                                                 45 
E4.1 Existã un sistem anonim ºi uºor de accesat pentru 

colectarea sesizãrilor (cutie pentru sesizãri). 
Prezenþa ºi accesibilitatea cutiei  9  

E4.2 Autoritatea publicã realizeaza anual un sondaj de 
opinie în rândul populaþiei asupra percepþiilor 
referitoare la eticã ºi conduitã ºi satisfacþia cu 
serviciile oferite; sondajul include întrebãri despre 
posibilitatea / disponibilitatea de a da mitã. 

sondajul de perceptie a cetatenilor  8  

E4.3 Date din diferite surse (cutia pentru sesizãri, sesizãri 
administrative, cazuri aduse în instanþã ºi sentinþele 
date, sondajul) sunt analizate regulat, publicate, iar 
evoluþia lor este monitorizatã periodic. 

Documentele ºi publicaþiile 
autoritatii publice 

 10  

E4.4 „Consilierul etic” elaboreazã un raport trimestrial 
privind situaþia respectarii normelor de conduita  

Raport de monitorizare trimestrial  9  

E 4.5 Presedintele comisiei de disciplina elaboreaza un 
raport semestrial privind situatia disciplinarã a 
personalului autoritatii. 

Raport de monitorizare semestrial  9  

 
 
 

Capitolul F. Colaborarea consiliilor locale cu sectorul privat 
 
SECÞIUNE ACTIVITATE INDICATOR DE VERIFICARE  ALTE MIJLOACE DE 

VERIFICARE/DOVADÃ 
(DESCRIEÞI) 

PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 

1. Contracte publice pentru furnizarea de bunuri/produse, prestare de servicii si executia lucrarilor                                                                114 
F1.1 Autoritatea publica are un manual standard / ghid 

care stipuleazã procedura de achiziþie ºi 
documentele necesare pentru aceasta. 

Ghid/ Manual de procedura 
operationala de achiziþii 

Ghid pentru atribuirea 
contractelor de achizi-
þie publicã – ANRMAP, 
cf. OUG 34/2006 

10  

F1.2 Ghidul/ Manualul specificã diferite niveluri de 
proceduri ºi autorizãri necesare în funcþie de 
valoarea contractului.  

Procedura operationala de achiziþii  8  
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F1.3 Procedurile interne prevãd stabilirea unui depar-
tament responsabil pentru contractele care sunt in 
directa legatura cu activitatea sau serviciul oferit  

Document de proceduri  8  

F1.4 Procedura operationala prevãd modul in care se 
demareaza o achizitie si in care se urmareste 
modul de realizare a unei achizitii  

Referat de necesitate 
Planul de achizitie aprobat de primar 
Contractul incheiat 

Dosarul de achizitie 
Documentatia de 
atribuire 

8  

F1.5 Pentru fiecare tip de achizitie in documentatia de 
atribuire sunt prevazute criteriile de calificare si 
selectie: pret, termen de derulare a contractului, 
garantii, criterii de calitate, etc  

Anunþul de participare  
Documentatia de atribuire 

 9  

F1.6 Ofertantul este instiintat cu privire la rezultatul 
procedurii de achizitii si castigatorul este nomina-
lizat in anuntul de atribuire de pe SEAP 

SEAP (sistemul electronic de 
achiziþie publicã) si procedura de 
înregistrare. 

SEAP (ofertanþii si 
castigatorii sunt 
publicaþi pe SEAP) 

8  

F1.7 Toþi ofertanþii trebuie sã depunã documente din 
documentatia de atribuire: 
• identificarea licitatorilor, proprietarilor ºi a celor 

care au subcontractãri 
• un angajament semnat de bunã credinþã, 

incluzând clauze de anulare pentru cazuri 
dovedite de influenþã sau corupþie. 

Documentatia de atribuire 
Declaraþii de confidenþialitate ºi de 
imparþialitate ale personalului 
implicat în procedurile de licitaþii ºi 
evaluare.  
Ofertele depuse 

Fisa postului  10  

F1.8 Evaluarile ofertelor operatorilor economici trebuie 
sa cuprinda: 
• indeplinirea criteriilor de calificare si selectie  
• analizarea tehnica a ofertelor 
• punctarea ofertelor in functie de criteriul de 

atribuire  

Procedura operationala de achiziþii  9  

F1.9 Procedura operationala specificã faptul cã nicio 
modificare nu poate fi adusã unui contract decat 
cu acordul partilor si doar cu aprobarea primarului 
la recomandarea prealabila a departamentului de 
specialitate. 

Actul aditional care se bazeaza pe 
referatul de fundamentare a 
necesitatii incheierii unui act 
aditional  

 9  

F1.10 Ofertantii necastigatori vor fi notificati in scris 
privind avantajele ofertei castigatoare in raport cu 
oferta depusa de acestia 

Notificarea scrisa  9  

F1.11 Toþi ofertantii respinºi sau descalificaþi vor fi 
notificaþi în scris cu motivele pentru care oferta lor 
a fost respinsa 

Procedura operationala de achiziþii Legislatia in vigoare 9  

F1.12 Fiecare tip de contract presupune posibilitatea 
realizarii unui studiu de fezabilitate sau analizã de 
impact pentru proiectele care pot avea un impact 
asupra publicului. 

Procedura operationala de achiziþii  7  

F1.13 Procedurile interne ale autoritatii publice, Codul 
de conduitã ºi alte norme in vigoare pentru 
sectroul administratiei publice: 

Document intern de proceduri  
Legislatia in vigoare 
Cod de conduitã propriu 

 10  
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• interzic functionarilor publici orice implicare 
personala în licitaþii sau contracte 

• prevãd ca abatere disciplinarã nedeclararea 
implicãrii oricãrui membru al familiei în licitaþii 
sau contracte ale autoritatii in cadrul careia îºi 
desfãºoarã activitatea 

• impun functionarilor publici pãstrarea confiden-
þialitãþii în ceea ce priveºte aspecte confiden-
tiale ale procesului de contractare 

• interzic functionarilor publici ºi consilierilor 
acceptarea oricãrei forme de ospitalitate din 
partea partenerilor contractuali ºi furnizorilor 
existenþi sau potenþiali 

 
Declaraþii de imparþialitate ºi 
independenþã 

2. Delegarea serviciilor publice cãtre sectorul privat (concesionare, instrainare, externalizare, etc)                                                                    68 
F2.1 Toate procedurile interne sunt in concordanta cu 

recomandarile administratiei centrale si cu 
legislatia in vigoare 

Raportul anual al autoritatii publice  9  

F2.2 Toate iniþiativele se bazeazã pe un raport elaborat 
de comisia de specialitate pe baza propunerilor 
compartimentelor de specialitate 

Minutele comisiei de specialitate 
Raportul comisiei de specialitate 

 9  

F2.3 O comisie de specialitate desemnata de condu-
cerea autoritãþii publice decide în cazul oricãrei 
propuneri ºi convine asupra unui contract care 
prevede pe langa altele: 
• mãsuri de monitorizare pentru a proteja drepturile 

cetãþenilor 
• proceduri de finanþare clare ºi detaliate, 

împãrþirea riscului ºi protocoale de livrare 
• un acord de raportare ºi indicatori de performanþã
• clauze sociale 
• clauze referitoare la preþ, cantitate etc. 

Documentul care cuprinde 
atributiile comisiei de specialitate 
Minutele / Procesele verbale ale 
comisiei 
Aprobarea Consiliului Local 

 8  

F2.4 Toate tipurile de contracte conþin returnarea fãrã 
compensaþii a serviciului în cazul utilizarii 
necorespunzatoare a acestuia 

legislatia in vigoare  8  

F2.5 CL incheie contracte pe termen lung cu alte 
persoane fizice sau juridice de drept public sau 
privat pentru a beneficia de investiþii, împãrþirea 
riscului ºi obtinerea de beneficii in interesul 
general comun 

Evidenþa tuturor contactelor 
existente 

 7  

F 2.6.  CL are proceduri interne de monitorizare si control 
vis a vis de gestionarea serviciului public 

Document de proceduri interne  8  

F 2.7.  Primarul a nominalizat persoane responsabile cu 
monitorizarea si controlarea gestionarii acestor 
servicii publice „delegate”, care au obligatia de a-l 

Rapoarte de monitorizare si de 
control 
Fisa postului persoanelor 

 9  
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informa in scris dar si pe comisia care face 
recomandari de „delegare” 

nominalizate 

F 2.8 Exista proceduri interne de management al riscului 
si de evaluare a performantelor managementului 
serviciului public 

Document intern de proceduri de 
management al riscului 

Servicii de evaluare a 
riscului la locul de 
munca 

10  

3. Actionariatele                                                                                                                                                                                                            43 
F3.1 Procedurile interne interzic investiþiile dacã acestea 

nu au scopul specificat ºi nu au aprobarea 
conducerii autoritatii publice. 

Document intern de proceduri   10  

F3.2 In procedurile interne se prevede interdictia de a 
admite la licitatii dosare/candidati care au acelasi 
actionar si administratior 

Document intern de proceduri   8  

F3.3 Autoritatea publica are reguli clare de 
incompatibilitati su conflicte de interes 

Document intern de proceduri   9  

F 3.4. Autoritatea publica a stabilit o comisie care sa 
aprobe planul de investitii si de actionariate 

Document intern de proceduri 
Document oficial care cuprinde 
atributiile comisiei 

 8  

F 3.5 Persoanele care face parte din componenta 
comisiei trebuie sa dea declaratii de confiden-
tialitate si de impartialitate 

Declaratiile de confidentialitate si 
de impartialitate 

 8  

4. Privatizarea                                                                                                                                                                                                               46 
F4.1 Existã proceduri pentru vânzarea de servicii 

publice, incluzând cerinþe legate de protecþia 
personalului transferat, asigurarea serviciilor 
pentru comunitatea localã implicarea auditului în 
procesul de vânzare, implicarea celor afectaþi de 
decizia de privatizare. 

Document intern de proceduri  9  

F4.2 Acordurile post-privatizare referitoare la standar-
dele serviciilor oferite sunt revizuite anual. 

Acordurile de post-privatizare  8  

F4.3 Toate contractele conþin prevederea de revenire a 
serviciului în sectorul public, la preþul primei 
vânzãri, dacã se observa ca exista un management 
defectos al serviciului respectiv 

Clauzele contractuale  10  

F 4.4. Procedurile interne presupun auditarea sau un 
acord cu o firmã de audit extern, pentru a asigura 
siguranþa investiþiei propuse înainte de luarea unei 
decizii din partea autoritatii publice. 

Document intern de proceduri  
 

 10  

F 4.5. Procedurile interne presupun ca orice contract sau 
document semnat sã fie asociat cu o investiþie, sã 
aibã precizate clauzele de revizuire ºi reziliere. 

Document intern de proceduri  9  

5. Investitiile                                                                                                                                                                                                                  69 
F5.1 Autoritatea publica are in componenta sa un 

compartiment care are atributii in domeniul 
investitiilor  

Organigrama ROF 8  
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F5.2 Existã o fundamentare a programului de investitii 
realizata de compartimentul de specialitate cu 
atributii in domeniul investitiilor 

Program de investitii 
Document de fundamentare 

 8  

F5.3 Compartimentul de specialitate a elaborat planul 
de achizitii anual 

Planul de achizitii  9  

F5.4 Autoritatea publica are un serviciu cu atributii in 
centralizarea necesitatilor de investitii si care se 
consulta cu toate departamentele in acest sens. 

Situatia centralizata a tuturor 
necesitatilor de investitii 

Rapoartele de 
necesitate ale 
compartimentelor 
autoritatii locale 

8  

F5.5 S-a elaborat o analiza a investitiilor existente, a 
necesitatilor si a surselor de finantare, in functie de 
care se realizeaza o prioritizare a investitiilor pe 
anul urmator 

Analiza de investitii 
 
Planul de investitii 

 9  

F5.6 Compartimentul de specialitate transmite 
Primarului bugetul cu venituri si cheltuieli, caruia ii 
ataseaza planul de investitii si achizitii 

Bugetul este acceptat si propus de 
Primar aprobarii Consiliului Local 

 9  

F5.7 Primarul propune spre aprobarea Consiliului Local 
bugetul care are atasat planul de investitii  

Hotararea CL de aprobare a 
bugetului anual  

 9  

F5.8 Bugetul aprobat prin hotararea CL este adus la 
cunostinta tuturor factorilor interesati 

Bugetul postat pe pagina de 
internet a autoritatii publice 

 9  

6. Relatiile de parteneriat public-privat                                                                                                                                                                       56 
F6.1 Existã o procedurã referitoare la asemenea parte-

neriate, avand criterii clare de luare a deciziilor, inclu-
zând interesul public ºi managementul transparent. 

Document intern de proceduri 
Procedura adoptata prin HCL 

 10  

F6.2 O evaluare a CL este fãcutã premergãtor deciziei 
de parteneriat. 

Document intern de proceduri   9  

F6.3 O comisie/un compartiment desemnat de CL decide 
asupra condiþiilor de parteneriat 

Minutele comisiei/ 
compartimentului 

 8  

F6.4 La declaraþia de parteneriat sunt ataºate standar-
dele specifice convenite pentru servicii (acestea 
fiind de asemenea tipãrite). 

Document intern de proceduri 
Declaratia de partneriat 

 9  

F6.5 Procedura CL interzice funcþionarilor publici sã 
aibã relaþii de inrudire cu reprezentantii 
organizaþiilor partenere. 

Document intern de proceduri 
Legislatia in vigoare 

Cod de conduitã 
propriu 

10  

F6.6  Procedura de parteneriat public-privat trebuie 
adoptata prin HCL si trebuie promovata mai cu 
seama in invatamantul superior sau pentru 
promovarea voluntariatului. 

HCL de parteneriat public-privat 
Parteneriatele incheiate 

 10  

7. Emiterea de certificate, avize, autorizatii, adeverinte, etc                                                                                                                                    64 
F7.1 Sunt adoptate ºi publicate carte referitoare la 

asigurarea de servicii care þin de cererile pentru 
certificate, accesul la documentaþia necesarã, etc 

Copiile cartelor  9  

F7.2 Existã formulare standard care prevãd departamentul / 
persoana responsabilã, termenul de rãspuns ºi 

Formulare de cerere  9  
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criteriile, conditiile ce trebuie indeplinite de 
solicitant, documentele necesare emiterii respecti-
vului act administrativ, etc. 

F7.3 Cererile sunt disponibile în timpul orelor de program. Cartele; programul publicat al 
departamentelor responsabile 

Site-ul institutiei 
Formulare standard 

7  

F7.4 Exista o procedura de aprobare de emitere-
anulare-prelungire a actelor administrative 

Document intern de proceduri   7  

F7.5 Procedura aprobarii tacite este cuprinsa in 
procedurile interne 

Document intern de proceduri   9  

F7.6 Existã o comisie responsabila cu revizuirea 
deciziilor ºi a contestaþiilor.  

Document intern de proceduri  8  

F7.7 Exista un document intern care cuprinde o 
procedura de contestare la un organism extern 

Legislatia in vigoare 
Document intern de proceduri 

 7  

F7.8 Existã o prevedere în toate formularele de cerere 
pentru diferite acte administrative, prevedere 
conform cãreia orice încercare de influenþare a 
deciziilor sau mitã va anula orice decizie. 

Legislatia in vigoare 
Document intern de proceduri 

 8  

8. Managementul bunurilor publice                                                                                                                                                                           58 
F8.1 Existã un inventar complet ºi disponibil în timpul 

orelor de program  
Inventarul  8  

F8.2 Este desemnat un responsabil oficial pentru 
administrarea bunurilor si pastrarea evidentei lor 

Document intern de proceduri  
fisa postului  

 7  

F8.3 Exista un registru standard in care sunt incluse 
toate bunurile mobile si imobile ale institutiei 

Registru standard  8  

F8.4 Exista formulare standard de luare-iesire din 
inventar 

Procese verbale de predare-primire  6  

F8.5 Exista o procedura interna de inventariere a 
bunurilor institutiei sau autoritatii publice 

Document intern de proceduri   9  

F8.6 Se realizeazã inventarul anual al bunurilor. Raportul anual al autoritatii publice  6  
F8.7 Se realizeazã un audit anual al bunurilor casate Raportul anual al autoritatii publice Raportul de audit 7  
F8.8 Existã o evidenta anuala a bunurilor deþinute, 

vândute, închiriate (cãtre cine) ºi al venitului 
obþinut. 

Raportul anual al autoritatii publice Raportul de audit 7  
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REZULTATE GENERALE 
Capitol Sectiune Maximum 

posibil 
Punctaj National Punctaj 

1. Cadrul general 122   
2 Suspendarea şi eliberarea din funcţie  43   
3. Drepturi ale alesilor locali 20   
4. Obligatii ale alesilor locali 17   
5. Remunerarea, conditiile de munca si carierele alesilor locali  44   

A. Statul alesilor locali 

6. Instruire, informare si cooperare cu alesii locali 24   
Total Capitol A 270  

1.  Control extern 37   
2. Control Intern 25   
3. Supervizare Juridica 53   

C. Controlul and auditul 
autoritatilor / institutiilor locale 

4. Mecanisme alternative 34   
Total Capitol C 149  

1.  Cadrul general 69   
2. Încetarea / modificarea raporturilor de serviciu 80   
3. Drepturi si obligatii ale functionarilor publici 127   
4. Raspunderea functionarilor publici, regimul conflictului de interese si al 
incompatibilitatilor functionarilor publici 

154   

5. Recrutare, remunerare, conditii de munca si dezvoltarea carierei  
functionarilor publici  

122   

D. Statul functionarilor publici 
locali 

6. Formare profesionala, informare, cooperarea cu alte institutii si transparenta 45   
Total Capitol D 597  

1. Transparenta si liberul acces la informatiile de interes public  112   
2. Proceduri administrative  32   
3. Campanii si politici anti-coruptie  65   

E. Transparenta, proceduri 
administrative, campanii anti-
coruptie si evaluare 

4. Evaluarea respectarii standardelor de conduita  45   
Total Capitol E 254  

1. Contracte publice pentru furnizarea de bunuri/produse, prestare de servicii 
si executia lucrarilor 

114   

2.  Delegarea serviciilor publice către sectorul privat (concersionare, 
instrainare, externalizare, etc) 

68   

3.  Actionariatele 43   
4. Privatizarea  46   
5. Investitii 69   
6.  Relaţiile de parteneriat public-privat 56   
7.  Emiterea de certificate, avize, autoritzatii, adeverinte, etc  64   

F.  Colaborarea institutiilor / 
autoritatilor locale cu sectorul 
privat 

8.  Managementul bunurilor publice 58   
Total Capitol F 518  
TOTAL FINAL 1788  
 


