
                                                                                     

 

 
NR.R 82/414/16.09.2022 

SIPOCA1147/SMIS 152231 

 

 

PROCEDURĂ 

 PRIVIND SESIZAREA PE PLARFORMA 

 https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro 

A UNEI FAPTE DE CORUPȚIE  

ÎN CADRUL UAT MUNICIPIUL DOROHOI 
 

 

SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE: 

Scopul acestei proceduri este de prevenire şi reducere a faptelor de corupţie  la nivelul UAT 

Municipiul Dorohoi prin intermediul sesizărilor primite pe site-ul  https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro.       

Astfel la rubrica SESIZARE de pe site-ul  https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro. orice persoană are 

posibilitatea să semnalizeze  posibile fapte de coruptie săvârșite de către funcționari publici/ salariați 

contractuali din cadrul Primăria Municipiului Dorohoi. 

 

       OBIECTIVE SPECIFICE:  

1. Cresterea gradului de informare cu privire la fenomenul corupției şi soluțiile de prevenire şi 

eradicare.  

2. Creșterea capacităţii interne pentru prevenirea şi semnalarea cazurilor asociate fenomenului 

corupţiei.  

3. Educarea membrilor comunitãtii cu privire la importanța şi impactul măsurilor anticorupţie 

respectiv cu privire Ia rolul comunităţii în prevenirea şi sanctionarea ei timpurie.  

4. Identificarea soluțiilor de consolidare a integrităţii instituției prin tratarea cauzelor şi 

prevenirea posibilelor fapte de corupţie. 

 

LEGISLAȚIE: 

➢ Legea 78 din 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; 

➢ Legea 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

➢ Legea 571 din 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

➢ Legea 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

➢ Ordin Nr. 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 

➢ Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Integritate, precum ș pentru modificarea și completarea altor acte normative; 
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➢  OUG nr.43/2002, privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările 

ulterioare; 

➢ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

➢  Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 

prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției   

  

 

CORUPȚIA  

 FORME, CAUZE ȘI EFECTE 

 

FORME DE CORUPȚIE: 

În sens larg, corupția este abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie. 

Ca expresie a relației dintre autorități și cetățeni, corupția reprezintă folosirea discreționară a poziției 

sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale 

sau de grup. Pentru ca o faptă de corupție să constituie infracțiune și, prin urmare sa fie supusă 

sancțiunilor penale, trebuie să întrunească elementele prevăzute de legea penală. 

Luarea de mită : 

(1) Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori 

primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în 

legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în 

îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se 

pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție 

publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), 

respectiv persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile 

publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea 

respectivului serviciu public, constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu 

neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu 

efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri. 

(3)  Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai 

găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. 

Darea de mită – fapta săvărșită cu intenție, de către orice persoană, de a promite, oferi sau de a 

acorda, direct sau prin intermediul unui terț, un avantaj de orice natură, pentru sine sau pentru un terț, 

unui funcționar public, pentru a îndeplini sau pentru a se abține să îndeplinească, cu încălcarea 

îndatoririlor sale publice, un act în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercițiul funcției sale. 

Trafic de influență – solicitarea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, 

direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau 

lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe 

acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră 

în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.  



                                                                                     

 

Cumpărarea de influență – solicitarea, oferirea sau acordarea de bani ori alte foloase, pentru 

sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are 

influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu 

îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu 

sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri.  

Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane – fapta funcționarului public care, în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru 

sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, cu excepțiile prevăzute de 

lege, art. 301, alin 1 din noul Cod Penal.  

 

 

SESIZAREA PE PLATFORMA 

 https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro 

A UNEI FAPTE DE CORUPȚIE 

 

Cum sesizați o faptă de corupție? 

În situația în care v-au fost vătămate drepturile în urma săvârșirii unor fapte de corupție sau 

dacă aveți cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție, aveți  posibilitatea să transmiteți o 

sesizare, pe site-ul  https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro., la rubrica SESIZARE. 

 Semnalarea faptelor de corupție se completează în formularul de sesizare pe de site-ul  

https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro. şi trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

a) numele și prenumele persoanei care formulează sesizarea; 

b) adresa de email a persoanei care formulează sesizarea; 

c) numărul de telefon a persoanei care formulează sesizarea; 

d) descrierea faptei care face obiectul sesizării. 

E-mailul se printează și după ce primește număr de înregistrare de la Registratura generală a 

Primăriei municipiului Dorohoi se depune la mapa Primarului pentru a primi rezoluție în vederea 

soluționării acesteia. 

Persoanele desemnate ca fiind responsabile cu monitorizarea sesizărilor primite pe site-ul  

https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro., vor fi cei 2 (doi) consilieri de etică din cadrul Primăriei 

Municipiului Dorohoi, care o vor înregistra într-un registru special privind semnalarea faptelor de 

corupție la nivelul UAT Municipiului Dorohoi.  

Dacă vor exista mai multe sesizări cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea se 

conexează. 

În funcție de fapta care face obiectul plângerii, sesizarea va fi repartizată prin rezoluție scrisă de 

către Primarul municipiului Dorohoi  cu menționarea directorilor, șefilor de compartimente sau 

salariaților, care o vor soluționa. 

Dacă în sesizare este descrisă o faptă de corupție aceasta se va transmite spre analiză Grupului 

de lucru pentru managementul riscurilor la corupție, în vederea implementării SNA 2021-2025 de la 

nivelul UAT Municipiul Dorohoi, care a fost numit prin dispoziția nr. 385/27.04.2022. 
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Președintele Grupului de lucru pentru managementul riscurilor la corupție, va stabili în 3 zile 

lucrătoare de la data primirii sesizării, data la care se desfășoară prima ședință și va dispune, prin 

adresă, convocarea membrilor.  Comisia astfel convocată va efectua o cercetare internă cu privire la 

fapta sesizată și va audia persoana încriminată în sesizare. Audierea se consemnează într-un proces 

verbal de audiere, care conține atât întrebările formulate de catre membrii Grupului de lucru pentru 

managementul riscurilor la corupție, cât și răspunsurile persoanei audiate. În timpul audierii, persoana 

încriminată prin sesizare, poate propune mijloace de probă pe care le consideră necesare. 

În urma cercetării interne, în cazul în care sunt indicii că fapta săvârșită de funcționarul 

public/personalul contractual poate angaja răspundere civilă, penală sau administrativă 

contravențională sau patrimonială, Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție, are 

obligația de a lua măsurile legale care se impun în vederea sesizării organelor abilitate. 

Regimul datelor personale introduse cu ocazia sesizărilor online este guvernat de prevederile 

Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, și combaterii faptelor de 

corupție, precum și privind libera circulație a acestor date. 

Datele cu caracter personal introduse cu ocazia sesizărilor online sunt prelucrate de Primăria 

Municipiului Dorohoi în scopul realizării activităților de descoperire, cercetare și combatere a faptelor 

de corupție în limitele competențelor stabilite prin lege. 

 

IMPORTANT ! 

 

        Primăria Municipiului Dorohoi nu este o instituție specializată în combaterea corupției. 

Vă atragem atenția că informațiile transmise prin această modalitate nu au caracterul unei 

sesizări  conform art. 288-290 din Codul de procedură penală și nici al unei petiții conform OG nr. 

27/2002, cu modificările și completările ulterioare. Aceste date vor fi verificate la nivelul intern al 

Primăriei Municipiului Dorohoi, în limitele legale de competență, și după caz, vor fi înaintate 

factorilor decizionali interni sau organelor/ instituțiilor abilitate. 

 

 

 

 

                 PRIMAR,                                                                        MANAGER PROIECT,   

 

 

 

Întocmit, 

Expert prevenire și combatere a corupției 

 

 

 

 



                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


