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R O MANIA 
CO MUN A OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

PRIMAR-

DIspozITI A N R . IJ.o 
PRIVITO R LA :Aprobarea procedurii de sistem PANTOUFLAGE 

(Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice) 

Primarul Comunei Otesani,judetul Valcea, domnul Oprisor Mircea-; 

Avand in vedere referatul doamnei compartimentului de specialitate din cadrul Primariei 
Comunei Otesani, judetul Valcea,inregistrat sub nr.2. 718 din 17 iunie 2021, prin care se p1opune 
emiterea dispozitiei primarului privind aprobarea procedurii de sistem PANTOUR

I
'LAGE 

(Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice); 
In conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului 

nr. 60012018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor pLblice, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 16112003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor pu�lice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi comp�etările 
ulteri�a!�' preve�erile Legii n�.1761201 � privind integrit�tea în exercitar�a

-
fu�ct�for şi 

demnztaţ1lor publice, pentru modificarea Şl completarea Legu nr. 144/2007 pnvmd mfilfţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, prevkderile 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 6612011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea nerekulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestor, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.155. alin. (1). !it. c)., �lin. (4). 
lit.c). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administnativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.196. alin. (1). !it. (b). din Ordonanta de Urg('nta a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DI SP O ZITI E 

Art.l. -Se aproba Procedura de sistem PANTOUFLAGE (Interdicţii după înc�eierea 
angajării în cadrul instituţiilor publice) in cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul aleea, 
conform anexei, care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2-Primarul comunei Otesani va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozit1ii, prin 
intermediul compartimentelor de specialitate. 

Art.3.-Secretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta dispozitie pers@anelor 
responsabile pentru punerea in executare si Institutiei Prefectului judetului Valcea in �ederea 
exercitarii controlului de legalitate. 

CO NTRASEM N EAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BO NDO C ELEN A ELIODORA. 

Cf 
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PROCEDURĂ DE SISTEM 

PANTOUFLAGE 
(Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice) 

Cod: P0-05 

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea 
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem 
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Elemente 

Nr. 
privind Numele şi prenumele Funcţia Data 

1 
Semnătură 

responsabilii/ 1 crt. operaţiunea 
1 2 

,., 4 .) 

1.  Aprobat Oprisor Mircea Primar 1 8.06.202 1 

2. Avizat Oprisor Mircea Primar 
1 8.06.202 1 

Bondoc Elena-
Secretar general 

1 8.06.202 1 ,., Verificat .). 
Eliodora 

4. Elaborat Funaru Mihaela-Iulia Consilier etică 
1 8.06.202 1 

1. Cuprins 

Numărul 
Denumirea componentei în cadrul procedurii de sistem Pagina 

componentei 

1 Cuprins 

2 Scop 
,., Domeniul de aplicare .) 

4 Documente de referinţă 

5 Definiţii şi abrevieri 

6 Descrierea activităţii 

7 Responsabilităţi 

8 Lista cu potenţialii indicatori de prevenţie a situaţiilor de pantouflage 

9 Formular de evidenţă a modificărilor 

1 0  Formular de analiză a procedurii 

1 1  Formular de distribuire a procedurii 

1 2  Anexe 1 

2. Scopul procedurii 

Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; 
Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

.. . .... . .  h SpnJma auditul ş1/sau alte orgarusme abilitate m acţmru de auditare şi/sau control, Iar p\e 
Primar, în luarea deciziei; 
Stabileşte responsabilităţile privind întocmirea, avizarea, contrasemnarea şi aprobarea actelo\r 
care au caracter juridic/documentelor aferente acestei activităţi; 

Prezenta procedură documentează şi reglementează activitatea internă privind monitorizarea 
situaţiilor de pantouflage în cadrul UATC-ului, aşa cum este planificat, operat, măsurat $i 
îmbunătăţit. 
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. . � d bl" 1 . � 

. 
1 � 

. d 1 d hi b 1 Necesttatea de a menţme mere erea pu 1cu m, m specia m penoa e e  e se m are, care 
apar la migrarea funcţionarilor publici către sectorul privat. 

3.Domeniul de aplicare 

Achizitii publice 

Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţ�e 
publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de 
servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu perso�e 
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi �i 
autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire cu cru:e �uto�tatea conn:�ctantă!furnizorul d� sen.:ici� 

-
�e achiziţie . implic�t . � 

procedura de atnbmre a mcetat relatule contractuale ultenor atnbmm contractulUI de achiZitie 
publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractulJ. 
Sancţiunea: rezoluţiunea sau rezilierea de drept a contractului de achiziţie publică. (aruh 
Lege 98/2016). 

Auditul public intern 
Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoare e 
de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; această 
interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. (art. 22 Lege 672/2002). 

Functionari publici 
Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de 
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de 
natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) din lege nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu p�t 
acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corp 1 
funcţionarilor publici. Alin. (2) lit. c - în cadrul regiilor autonome, societăţilor reglementate de 
Legea nr. 3111990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în alte unităţi c� 

__,-· scop lucrativ din sectorul public (art. 94 Lege 161/2003). 

Fonduri europene 
Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice 
sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare 1n 
cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la sernnarda 
contractului de finanţare. 
Procedura se aplică de către tot personalul primăriei în vederez. conştientizării privilJI 
importanţa activităţilor desfăşurate în condiţii de integritate personală ridicate (art. 13 ou� 
66/2011). 
4. Documente de referintă 

• 

• 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, c 
modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

2 
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. . . � . 1 
Legea nr. 16112003 pnvm une e masun pentru asigurarea transparenţei m exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionare& 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publici, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea �i 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea Ş,i 

completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie Pf 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 

obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurii+ 
de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, 

precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public; 

Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea 

funcţiei publice 2016-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial Şl controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autoritătile publice, instituţiile 
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sanctionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fo�durildr 

publice naţionale aferente acestor. 

ANI - Ghid de completare a declaraţiilor de avere şi de interese, 20 19; 

ANI- Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, 2019; 

ROF, ROI, Codul de etică al Primăriei, Proceduri, Fişe post. 

5. Definitii si abrevieri 

Definitii 
• 

• 

entitate publică locală - entitate publică din administraţia publică locală definită de Legea 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările şi completării� 
ulterioare, precum şi cele subordonate, în coordonare, sub autoritatea acesteia. 1 procedură de sistem - descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul 
entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor ccmpartimentelor dintr-b 
entitate publică; 

.., 
_) 
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• procedură documentată -Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, 
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri 
de sistem şi proceduri operaţionale; 

• ediţie procedură - forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică atunci 
când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările 
din structura procedurii depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare 

• revizie procedură - acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor 
informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică, de 
regulă, sub 50% din conţinutul procedurii 

• pantouflage - migrarea funcţionarilor publici din sectorul public în sectorul privat pentru 
a fi răsplătiţi de entităţile private pentru deciziile luate în beneficiul acestora pe timpul 
mandatului public. 
Este un termen din limba franceză şi semnifică "uşă turnantă" (de transfer între sectorul 

public şi cel privat). 
Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilităţile extinse de 

muncă, au schimbat relaţiile serviciului public şi ale sectorului privat, precum şi percepţia 
publică asupra acestor relaţii. Necesitatea de a menţine încrederea publicului, în special în 
perioadele de schimbare, sporeşte importanţa dezvoltării şi menţinerii sistemelor ce abordează 
conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcţionarilor publici către 
sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea 
funcţionarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: 

- să se asigure că anumite informaţii dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în 
mod abuziv; 
să se. asigure. că exercitarea a�torităţii de către un funcţionar public nu este influenţată 
de câştigul personal, inclusiv prin speranţa sau aşteptarea unei angajări viitoare şi 
să se asigure că accesul şi contactele actualilor precum şi ale foştilor funcţionari 
publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcţionarilor sau ale altora. 

Abrevieri 

Nr. Abrevierea Termenul abreviat 
crt. 

1. PS Procedura de system 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. Av. Avizare 

5. A Aprobare 

6. Ap. Aplicare 

7. Ah. Arhivare 

8. p Primar 

9. D/5/B/C Directie/Serviciu/Birou/Compartiment 

4 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

.....__. 
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PR Persoana responsabilă 
HG Hotărâre de Guvern 
OG Ordonanţă de Guvern 
OUG Ordonanţă de Urgenţă Guvern 
HCL Hotărâre de Consiliu Local 

6. Descrierea activitătii 

Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor 
şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor 
de publicare a informaţiilor de interes public, menţionează că există un deficit semnificativ de 
cunoaştere de către angajaţi şi manageri a standardelor legale de integritate (protecţia 
avertizorului de integritate, consilierea etică, interdicţiile post-angajare - pantou:flage, 
gestionarea funcţiilor sensibile). 

Astfel, prevederile privind interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul) Şl instituţia 
. .. 

ave�1�orul�1
. 

de 1�tegntate sunt foarte ?�ţm sau _ _  deloc
. 
�unoscut� la mvelul 1�st1tuţnlo� 

admimstraţ1e1 pubhce locale, la fel ca ŞI mformaţnle pnvmd publicarea datelor m forma1 
deschis. 

Pantouflage-ul este o măsură de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, 
indicator de evaluare în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie. Necesitatea elaborărd 
procedurii interne de sistem privind pantouflage-ul are la bază nevoia de a defini o modalitat� 
concretă privind mecanismul de monitorizare a situaţiilor de pantouflage la nivelul UATG 
Otesani. . 1 

Procedura constituie o măsură asiguratorie a UATC Otesani cu privire la faptul că 
funcţionarii publici/personalul contractual aflaţi sub incidenţa situaţiilor de pantouflage sunf 
informaţi cu prevederile legale aplicabile şi astfel sunt protejaţi de consecinţele legale al€ 
nerespectării interdicţiilor. 

Documentele utilizate sunt: 

Declaraţie de pantouflage (Anexa nr.l la procedură); 
Registrul monitorizării situaţiilor de pantouflage (Anexa nr.2 la procedură). 

Circuitul documentelor: 

Desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situaţiilor de pantouflage; 
Activităţi de informare şi prevenire a situaţiilor de pantouflage; 
Întocmirea şi actualizarea permanentă a listei 

prevederilor legale privind pantouflage-ul; 
Completarea declaraţiei de pantouflage de către 

serviciu/de muncă cu instituţia. 

5 
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Conducătorul UAT-ului desemnează prin dispoziţie persoana responsabilă cu monitorizarea 

situaţiilor de pantouflage la nivelul comunei Otesani. 

Dispoziţia este transmisă structurilor· funcţionale, care au obligaţia de a o aduce la 

cunoştiinţă personalului din subordine şi de a comunica acestuia care sunt principalele 

atribuţii ale persoanei desemnate să monitorizeze interdicţiile după încetarea raportului de 

servicm. 

După desemnare persoana responsabilă desfăşoară activităţi de informare şi prevenire a 

situaţiilor de pantouflage la nivelul salariaţilor din instituţie. De asemenea, întocmeşte şi 

actualizează permanent lista cu salariaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale privind 

pantouflage-ul, în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale atunci când salariatul îşi 

încheie angajarea. 

Persoana desemnată cu monitorizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu 

transmite lista cu salariaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale către structura 

funcţională responsabilă cu încetarea raporturilor de muncă cu salariaţii instituţiei , ori de  câte 

ori lista suferă modificări;. 

Persoana care realizează formele pentru încetarea raporturilor de serviciu sau contractul de 

muncă cu personalul instituţiei va verifica înainte de a elibera documentele de lichidare, dacă 

persoana căreia îi încetează raporturile de serviciu/muncă se află pe lista cu salariaţii care 

intră sub incidenţa prevederilor legale. 

În situaţia în care persoana căreia îi încetează raporturile de serviciu/muncă se află pe lista 

cu salariaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale, acesteia i se va solicita să completeze 

Declaraţia de pantouflage. 

De la data încheierii angajării, anual timp de 5 am, fostul salanat al mstltuţiei are obligaţii 

depunerii declaraţiei de pantouflage la instituţia cu care şi-a încheiat raporturile de 

serviciu/muncă, conform prevederilor din Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ş� 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11. 1 

Persoana responsabilă de procedură pune la dispoziţia responsabilului cu implementarea 

S.N.A. 2016-2020 date statistice cu privire la pantouflage (număr de regulamente interne car� 
prevăd procedura monitorizării situaţiilor de pantouflage, număr de instituţii în care există 

implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv prirl 
desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest sens, număr de persoane care a� 
desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale numărul 

persoanelor care îşi desfăşoară activitatea/dau consultanţă în cadrul regiilor autonomel 
1 

societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 

ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţi� 
conform legii), număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de pantouflagel 
diferenţiat pe tipuri, număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) OUG 66/2011� 
constatate, numărul solicitărilor către instanţa de judecată pentru anularea contractului de 

finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1), numărul sancţiunilor aplicate de către instanţ+ 
număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară activitatea p�rsoane care au derulat 
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anterior activităţi de monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa art. 13 alin. (l)j 
diferenţiat pe domenii majore de activitate), conform Anexei, privind inventarul măsurilo� 
preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul instituţiei. 

7. Responsabilităţi 
Primarul 

• Desemnează persoana responsabilă pentru monitorizarea situaţiilor de 
pantouflage 

Conducătorii structurilor funcţionale 
• Primesc Dispoziţia de numire a persoanei desemnată să monitorizeze procesel� 

legate de interdicţiile post-angajare 
. 

1 
• Informează personalul din subordine cu privire la existenţa şi atribuţiile persoane' 

desemnate să monitorizeze procesele legate de interdicţiile post-angajare 
Persoana responsabilă cu monitorizarea situaţiilor de pantouflage 

• Realizează activităţi de informare şi prevenire a situaţiilor de pantouflage 
• Întocmeşte şi actualizează permanent lista cu salariaţii .::are intră sub incidenţa 

prevederilor legale privind pantouflage-ul 
' 

1 
• Transmite lista cu salariaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale către 

compartimentul de resurse umane 
Compartimentul de resurse umane 

• Solicită persoanelor cărora le încetează raporturile de serviciu/de muncă şi care sf 
află înscrise pe lista cu salariaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale 
privind pantouflage-ul să completeze declaraţia de pantouflage 

Salariaţii care intră sub in<:idenţ_a prevederilor legale privind pantouflage-ul 

1. 

2. 

3. 

4. 

• Completează declaraţia de pantouflage în situaţia încheierii raportului de 
serviciu/de muncă. 

Desemnarea persoanei responsabile cu 
monitorizarea situatiilor de pantouflage \ 
Activităţi de informare şi prevenire a 
situatiilor de pantouflage 
Intocmirea şi actualizarea permanentă a 
listei cu salariaţii care intră sub incidenţa 
prevederilor legale privind pantouflage-ul 
Completarea declaraţiei de pantouflage de 
către salariatul care 1şi 1ncetează raportul 
de serviciu/ de muncă cu instituţia, anual 
timp de 5 ani 
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8.Lista cu potentialii indicatori de preventie a situatilor de pantouflage 

Pentru protejarea integrităţii şi corectitudinii proceselor derulate în cadrul Primăriei, se va 

păstra evidenţa a cel puţin următorilor indicatori rezultaţi din aplicarea măsurilor de prevenţie: 

1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situaţiilor de 

pantouflage 
- . .  � - . 

2. Numar de rnstltuţn rn care exista Implementat un mecarusm cu pnv1re la morutonzareaJ 

�ituaţiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii specialJI rn acest sens 

3. Număr de persoane care au desraşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la� 

societăţi comerciale şi care au ieşit din corpul funcţionarilor publici 1 
4. Număr de persoanelor care îşi desfăşoară activitatea/ dau consultanţă în cadrul regiilonl 

autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul 

public, în termenul de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acelJI 
persoane care au interdicţie conform legii) 

5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de pantouflage, diferenţiat pe 

tipuri 

6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin (1) constatate 

7. Număr de solicitărilor către instanţa de judecată pentru anularea contractului de 

finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. ( 1) 

8. Număr de sancţiunilor aplicate de către instanţe 

9. Număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară activitatea persoane care au 

derulat anterior activităţi de monitorizare şi control şi care inLTă sub incidenţa art 1 � 

alin.(l ). 

lO.Formular evidenţă modificări procedură 

Nr. Ediţie Data ediţiei Revizie Data reviziei Nr. pagină Descriere Se.dnătură 1 
crt. modificată modificare conducător 

comp�rtiment 
1 2 3 4 5 6 7 1 8 
1 1 ---------- ----------- -------------- Elaborare 

initiala conform 
OSGG nr. 

600/2018 

10. Formular de analiză a procedurii 
Nr. Compartiment Nume şi Funcţia In locuitor de Aviz favorabil Aviz nefav9rabil 
crt. prenume 

drept sau Semnătură Data Observaţii Semnătură conducător 

1 compartiment delegate 

1. 1 
2. 1 
,., 1 .) .  
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4. 

5. 

6. 

7. 1 
8. 1 
9. 1 
10. 1 

11. Formular de distribuire a procedurii 
Nr. Compartiment Nume şi Data Semnătura Data Semnătura 

. J
t
D�t� A exem prenume primirii Retragerii m rarn m 

plar procedurii 
1 . 
rgoare 

înlocuite 
1 2 3 4 5 6 7 1 8 

Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare, în cazul pro.;edurilor de sistem şi la 

1 compartimentul iniţiator, în cazul procedurilor operaţionale 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

12Anexe 
Nr. Denumirea Elaborator Aproba Nr. de Difuzare Durata de păstrare Alte 
a ne anexei exempla loc perioadă elemente 
xa re 

1 Declaraţia de Primar, - 2 ANI, Secretar Cf. legii -

pantouflage consilieri Prefectura, UAT, ANI 
locali, Secretar UAT, 
funcţionari Website 
publici 

2 Formularul de Persoana - 1 SI CAP - Cf. legii -

monitorizare a responsabil 
situaţiilor de ă cu 
pantouflage achiziţiile 

publice 
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Otesani 

Judeţul Valcea 

Anexa nr. 1- Model 

Procedură de sistem 

PANTOUFLAGE 
COD: P0-05 

1) Anexa nr. 1 - Declaraţie de pantouflage 

Instituţia ... 
Nr .. ./ ... 

DECLARAŢIE DE PANTOUFLAGE 

Editia: 1 1 
Revizia: O 1 
Exemplar n�. 1 
Pag. 1 O din � 2 

(Interdicţii după 'incheierea angajării 1n cadrul instituţiilor publice) 

Subsemnatul (Subsemnata) ... născut(ă) m Localitatea ... , La data de ... , fiul 
(fiica) Lui... şi a ... , cu domiciliul 1n Localitatea ... , strada ... , nr ... , blocul ... , scara ... 
, etajul ... , apartamentul..., judeţul/sectorul ... Legitimat cu CI (BI) seria ... nr . ... ,J 
CNP ... angajat (ă) La ... , Direcţia/Serviciul/Biroul/Compartiment ... 1n funcţia de ... 
, prin prezenta iau La cunoştinţă şi mă angajez să respect interdicţiile dupâ 
'incheierea angajării 1n cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, (pantouflage) - 1rl 
conformitate cu prevederile: 1 - Legii nr. 161 /2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 1n 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 1n mediul de afaceri � 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, art. 94, alin. 3 - funcţionarii publici 
care, 1n exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizarJ 
şi control cu privire �a societăţi

. 
comerc�ale sau

� 
alte unităţi C::� scop LucratiJI 

de natura celor prevazute La alm. (2) Llt. c) (m cadrul reg11lor autonome, 
societătilor comerciale ori în alte unităti cu scop lucrativ din sectorul 
public), nu pot să-şi desfăşoare activitatea, şi nu pot &corda consultanţă d� 
specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpu� 
funcţionarilor publici; J - O .U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute 1n obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi 1 sau � 

fondurilor publice naţionale aferente acestora - art. 13, (1) beneficiariji 
persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate 1n procesul de verificare 1 evaluare � 
cererilor de finanţare 1n cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unJii 
perioade de cel puţin 12 Luni de La semnarea contractului de finanţare. 

Sunt conştient(ă) că, 1n cazul 1n care voi 1ncălca prezenta declaraţie df 
pantouflage (interdicţii după 'incheierea angajării 1n cadrul instituţiilor publice), voi 
răspunde potrivit prevederilor Legii nr. 7812000 pentru prevenirea, descoperirea $i 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, art!. 
11: "(1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, p 
reorganiza sau a lichida un operator economic privat, 1ndeplineşte pentru acesta 
vreo 1nsărcinare, intermediază ori 1nlesneşte efectuarea unor operaţiuni comercialf 
sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă 
fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituiF 
infracţiune şi se pedepseşte cu 'inchisoare de La un an la 5 ani şi interzicerea unor 
drepturi. 

10 



Nr. 
\ crt. 

1 

/ 
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Editia: 1 1 
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Exemplar n�. 1 
Pag. 11 din 12 

1 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită 'intr-un interval de 5 ani 
de la 'incetarea 1nsărcinării, pedeapsa este 'inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau 
amendă." Conform art. 15 din aceeaşi lege, tentativa la infracţiunile prevăzute la 
art. 11 se pedepseşte� 

· 

Mă oblig să dau anual, timp de 5 ani, această declaraţie de pantouflage, sau 
ori de câte ori schimb locul de'muncă. 

Prezenta declaraţie depantouflage (interdicţii după 'incheierea angajării în 
cadrul instituţiilor publice) devin� anexă la dosarul profesional. 

Data Semnătura 

Anexa nr. 2 - Registrul monitorizării situaţiilor de pantouflage 

1 nstituţia ... 
Nr. . ./ ... 

Nume şi prenume 
salariat care 
şi-a încheiat 
raportul de 

serviciu/muncă 
cu instituţia 

Funcţia Direcţie/Servic 
iu/Birou/Comp 

artiment 

Nr. şi dată 
dispozitie de 

încetare 
raporturi de 

serviciu/ 
Muncă 

Aprob, 
Conducător instituţi� 

Nr. 1 data 
declaraţie de 
pantouflage 

Semnătusă 
persoan� 

responsabil� de 
procedurr 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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PRIMARIA COMUNEI OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

NR. r):ţr)'ţ DIN /�.a;. �)d, ' 

TA BEL NOMIN A L  
PRIVIND LU A RE A  L A  CUNOŞTINŢĂ A PROCEDURILOR DE SISTEM: 

1. PROCEDUR A DE SISTEM - INCOMPATIBILITATI. 
2. PROCEDURA DE SISTEM PA NTOUFLAGE (Interdicţii după încheierea angajării în 

cadrul instituţiilor publice) 

�----- ·�·-·------ - - - -

1 NR. 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

1 DATA PRIMIRII 
DOCUMENTELOR 

SEMNATURA 
CRT. 

1 1. 

2. 

i 3. 
1 
i 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

' 10. 
i 

; 11 1 • 

' 12. 

Intocmit, 
Consilier etica, 

Funaru Mihaela-Iulia. 


