
AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC 
 

 

Avertizarea în interes public înseamnă 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 în cadrul Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

  

Persoana care este încadrată în una dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau în 

celelalte unităţi enumerate în pagina de referinţă şi care face o sesizare se numeşte avertizor. 

 

Avertizorul de integritate, respectiv funcţionarii publici, personalul contractual şi alte 

categorii de personal care semnalează unele fapte de încălcare a legii săvârşite de persoane 

cu funcţii de conducere sau de execuţie din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, beneficiază de 

protecţie în temeiul prevederilor art. 7 şi art. 8 din Legea nr. Legea nr. 571/2004 privind 

protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care 

semnalează încălcări ale legii. 

 

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din 

autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii , 

avertizarea în interes public priveşte: 

a) 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; 

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; 

c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau 

numite politic; 

g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 

h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; 

i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare şi eliberare din funcţie; 

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau 

clientelare; 

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel 

al ocrotirii interesului public. 

 


