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• principiul bunei credinţe, conform căruia
este ocrotită persoana încadrată într-o
autoritate publică, care a făcut o sesizare,
convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau
că fapta constituie o încălcare a legii
comisia de disciplină este obligată să păstreze
confidenţialitatea identităţii persoanei care
face sesizarea, până la data începerii
cercetării faptei funcţionarului public, atunci
când apreciază că funcţionarul ar putea
influenţa sau exercita presiuni asupra
semnatarului sesizării. Regula este aplicabilă
pe toată durata cercetării atunci când cel
reclamat prin avertizarea în interes public este
şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii
de control, inspecţie şi evaluare a
avertizorului, aceasta fiind.
dacă avertizarea în interes public se referă la
posibile infracţiuni se vor aplica din oficiu
prevederile privind protecţia martorilor.
atunci când este cercetat disciplinar un
avertizor, ca urmare a unui act de avertizare,
la cererea acestuia, comisiile de disciplină au
obligaţia de a invita presa şi un reprezentant
al sindicatului sau al asociaţiei profesionale.
funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea
disciplinară aplicată se poate adresa Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
în litigiile deduse judecăţii, sarcina probei
privind reaua credinţă a avertizorului revine
instituţiei.
în litigiile de muncă sau în cele privitoare la
raporturile de serviciu, instanţa poate dispune
anularea sancţiunii disciplinare sau
administrative aplicate unui avertizor, dacă
sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei
avertizări în interes public, făcută cu bunăcredinţă.
în cazul în care instanţa constată că persoana
sancţionată este avertizor de integritate va
verifica din oficiu practica sancţionatorie în
cazul în care persoana a fost sancţionată
pentru altă faptă ulterioară avertizării pentru a
se asigura ca nu este cazul unei sancţionări
indirecte şi disproporţionate.

9 motive pentru a fi avertizor de integritate
1. Pentru că funcţionarea deficitară a instituţiilor
publice îi afectează pe toţi cetăţenii şi te poate
afecta şi pe tine.
2. Pentru că nu este corect ca instituţiile publice să nu
îşi îndeplinească misiunea, deşi contribuabilii plătesc
pentru aceasta.
3. Pentru că nu vrei să fii complice la faptele nelegale.
4. Pentru că tăcerea ta îi poate afecta pe ceilalţi.
5. Pentru că sunt probleme care altfel nu pot ieşi la
iveală.
6. Pentru că astfel poţi sa te opui nedreptăţilor la care
eşti supus tu însuţi la locul de muncă.
7. Pentru că vrei să le dovedeşti cârcotaşilor că ai
curaj.
8. Pentru că legea te protejează împotriva
represaliilor.
9. Pentru că astfel contribui şi tu la promovarea
integrităţii publice.

Pentru că mâine copilul tău va
suferi din cauza neregulilor la
care TU ai închis ochii astăzi.
Campanie derulată de:

CORUPŢIA
ne afectează pe toţi.

Şi TU poţi lupta împotriva ei, sesizând încălcări ale legii din instituţia
în care lucrezi.
Acum legea te protejează.
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Fii avertizor de integritate.
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Ce este avertizarea în interes public?
Avertizare în interes public reprezintă sesizarea
făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă
care presupune o încălcare a legii, a deontologiei
profesionale sau a principiilor bunei administrări,
eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi
transparenţei, de către o persoană încadrată într-o
instituţie publică sau care funcţionează din fonduri
publice ori administrează bunuri sau resurse
publice.

Cine poate fi avertizor de integritate?
Avertizorul de integritate este persoana sesizează
cu bună credinţă încălcări ale legii, şi care poate
fi:
♦ funcţionar public - persoană învestită, prin
numire într-o funcţie publică din structura unei
autorităţi sau insituţii publice, cu prerogative
în realizarea competenţei acestora, în regim
de putere publică, având ca scop realizarea
unui interes public.
♦ personal contractual conform Codului
Muncii.
♦ personal care îşi desfăşoară activitatea
în baza unor statute speciale medicii,
profesorii, poliţiştii, grefierii instanţelor,
preoţii, etc.
Cui se adresează legea?
♦ administraţiei publice centrale,
♦ administraţiei publice locale,
♦ aparatului Parlamentului,
♦ aparatului de lucru al Administraţiei
Prezidenţiale,
♦ aparatului de lucru al Guvernului,
♦ autorităţilor administrative autonome,
♦ instituţiilor publice de cultură,educaţie,
sănătate şi asistenţă socială,
♦ companiilor naţionale, regiilor autonome de
interes naţional şi local,
♦ precum şi societăţilor naţionale cu capital de
stat.

Faptele care pot constitui subiectul unei
avertizări de integritate
♦ infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate
infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în
legătură directă cu infracţiunile de corupţie,
infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu
sau în legătură cu serviciul
♦ infracţiuni împotriva intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene
♦ practici sau tratamente preferenţiale ori
discriminatorii în exercitarea atribuţiilor
unităţilor prevăzute la art.2
♦ încălcarea
prevederilor
privind
incompatibilităţile şi conflictele de interese
♦ folosirea abuzivă a resurselor materiale sau
umane
♦ pa rtiza natul
politic
în
e xe rcita rea
prerogativelor postului, cu excepţia
persoanelor alese sau numite politic;
♦ încălcări ale legii în privinţa accesului la
informaţii şi a transparenţei decizionale;
♦ încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile
publice şi finanţările nerambursabile;
♦ incompetenţă sau neglijenţă în serviciu;
♦ evaluări neobiective ale personalului în
procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie;
♦ încălcări ale procedurilor administrative sau
stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
♦ emiterea de acte administrative sau de altă
natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
♦ administrarea defectuoasă sau frauduloasă a
patrimoniului public şi privat al autorităţilor
publice, instituţiilor publice şi al celorlalte
unităţi prevăzute la art.2;
♦ încălcarea altor dispoziţii legale, care impun
respectarea principiului bunei administrări şi
cel al ocrotirii interesului public

Mecanisme de protecţie a avertizorilor
♦ sesizarea în interes public poate fi făcută alternativ
•
•

•
•
•
•
•
•

•

♦

♦
•

•

•

•

sau cumulativ uneia din următoarele entităţi:
organelor judiciare;
organelor însărcinate cu constatarea şi
cercetarea conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor;
comisiilor parlamentare;
mass-media;
organizaţiilor profesionale, sindicale sau
patronale;
organizaţiilor neguvernamentale
şefului ierarhic al persoanei care a încălcat
prevederile legale;
conducătorului entităţii publice din care face
parte persoana care a încălcat prevederile legale,
sau în care se semnalează practica ilegală, chiar
dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
comisiilor de disciplină sau altor organisme
similare din cadrul entităţii publice din care face
parte persoana care a încălcat lege
persoana care face o avertizare în interes public
beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, până la
proba contrarie.
Principiile care guvernează protecţia avertizării în
interes public
principiul supremaţiei interesului public, conform
căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de
drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa
autorităţilor publice
principiul responsabilităţii, conform căruia orice
persoană care semnalează încălcări ale legii este
datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii
privind fapta săvârşită
principiul nesancţionării abuzive, conform căruia
nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă
sau sesizează încălcări ale legii, direct sau
indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile
şi mai severe pentru alte abateri disciplinare.
principiul echilibrului, conform căruia nici o
persoană nu se poate prevala de prevederile
prezentei legi pentru a diminua sancţiunea
administrativă sau disciplinară pentru o faptă a
sa mai gravă.

