
Aprobat

prin ordinul Directorului general nng .̂ffidin 15 mai 2018

REGULAMENT

privind avertizorii de integritate

I. Dispozi^ii generale

1. Prezentul Regulament stabile§te procedura de depunere §i de verificare a avertizarilor despre 
ilegalitatile savTr§ite in cadrul SA „TRACOM„, precum §i de aplicare a masurilor de protectie fata de 

persoanele care avertizeaza benevol, cu buna-credinta §i Tn interes public despre ilegalitatile comise.

avertizare -  informarea despre comiterea actelor de coruptie §i a celor conexe coruptiei, a faptelor de 
comportament coruptional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor §i a proprietatii 
§i despre Tncalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese, facuta benevol, cu buna-credinta §i 
in interes public, Tn forma scrisa sau verbala persoanelor §i/sau organelor competente pentru primirea, 
Tnregistrarea §i examinarea acestor informatii;

avertizor de intergitate -  functionarul public, inclusiv functionarul public cu statut special, persoanele 
cu funcfii de demnitate publica §i alte persoane care presteaza servicii publice, ce informeaza benevol, 
cu buna-credinta §i in interes public despre comiterea actelor de coruptie §i a celor conexe coruptiei, a 
faptelor de comportament coruptional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor §i a 

proprietatii §i despre Tncalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese;

structura specializata -  subdiviziunea de securitate interna/control intern din cadrul autoritatilor 

publice sau persoana desemnata de catre conducatorul autoritatii publice.

3. La primirea, Tnregistrarea §i examinarea avertizarilor, precum §i la aplicarea masurilor de protectie, 
se va tine cont de urmatoarele principii:

1) principiul bunei-credinte, conform caruia avertizorul de integritate beneficiaza de masuri de 
protectie doar Tn cazul Tn care a facut o sesizare fiind convins de realitatea starii de fapt sau ca fapta 
constituie o Tncalcare a legislatiei;

2) principiul confidentialitatii, potrivit caruia conducatorul ierarhic superior al avertizorului de 
integritate, conducatorul autoritatii publice sau structura specializata din cadrul autoritatilor publice au 
obligatia de a pastra confidentialitatea datelor personale ale persoanei ce face avertizarea, precum §i 
orice alte date din continutul avertizarii, ce pot duce la divulgarea identitatii, indiferent de faptul daca 
persoana care a depus avertizarea divulga ulterior aceste informatii te rro r;

3) principiul responsabilitatii, conform caruia persoana care face avertizarea este obligata sa o sustina 
cu probe, Tn cazul Tn care dispune de acestea;

2. In sensul prezentului Regulament nofiunile utilizate semnifica:

4) principiul nesancfionarii abuzive, potrivit caruia nu poate fi sanctionata persoana care face o 
avertizare cu buna-credinta, dar care, ulterior cercetarilor, se dovede§te a fi nefondata.



II. Procedura de depunere §i examinare a avertizarii

4. Functional publici, inclusiv fu n ctio n a l publici cu statut special, persoanele cu func^ii de demnitate 
publica §i alte persoane ce presteaza servicii publice, care au aflat despre comiterea in cadrul 
autoritatilor publice a actelor de corupfie §i a celor conexe coruptiei, a faptelor de comportament 
coruptional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor §i a proprietatii §i despre 
incalcarea obligafiilor legale privind conflictul de interese, au dreptul sa informeze benevol §i cu buna- 
credin^a despre aceasta (sa faca o avertizare in acest sens).

5. Avertizarea poate fi depusa alternativ sau cumulativ urmatoarelor persoane sau organe:

1) conducatorului ierarhic superior al avertizorului de integritate;

2) persoanei desemnate pentru evidenta cazurilor de influenta necorespunzatoare din cadrul 
SA „TRACOM„;

3) organului de urmarire penala;

4) conducatorului autorita^ii publice;

5) comisiei nafionale de integritate;

6) procurorului;

7) organizatiilor neguvernamentale sau mass-media.

6. Toate avertizarile sint examinate de structura specializata daca, in urma verificarii con(inutului 
acestora, se constata ca ele tin de competenta sa. Daca avertizarea este depusa la conducatorul ierarhic 
superior al avertizorului de integritate sau la conducatorul autoritatii publice, informatia receptionata 
este transmisa ulterior structurii specializate pentru examinare §i intreprinderea masurilor ce se impun.

7. Avertizarea poate fi facuta in forma verbala sau scrisa §i cuprinde:

1) numele §i prenumele avertizorului de integritate §i subdiviziunea in care activeaza;

2) numele §i prenumele persoanei a carei presupusa ilegalitate este sesizata;

3) descrierea presupusei ilegalitafi;

4) orice probe (acte/documente) referitoare la presupusa ilegalitate;

5) data cind a fost facuta avertizarea §i semnatura avertizorului de integritate.

8. Informatia prevazuta la pet. 7 din prezentul Regulament va fi consemnata, de catre persoana 
responsabila din cadrul SA „TRACOM,„ intr-un Registru special, potrivit anexei la prezentul Regulament. 
Persoana responsabila din cadrul structurii specializate va asigura confidentialitatea datelor inscrise in 
Registrul special.

9. persoana responsabila, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea avertizarii sau informatiei 
potrivit pet. 6 din prezentul Regulament, va verifica continutul avertizarii §i va decide daca aceasta tine 
de competenta sa, transmitind, dupa caz, informatia la organul sau institutia competenta, cu indicarea 
informatiei din avertizare, a materialelor confirmative, din care, la solicitarea avertizorului de integritate, 
sint excluse orice date referitoare la avertizor.



10. Informatia continuta in avertizare este examinata de catre structura specializata in termen de pina 
la 30 de zile de la data consemnarii informatiei in Registrul special, rezultatele fiind comunicate in scris 
avertizorului.

III. Masurile de protectie

11. Avertizorul de integritate beneficiaza de urmatoarele masuri de protectie, aplicate alternativ sau 

cumulativ, dupa cum urmeaza:

1) prezumtia de buna-credinta pina la proba contrarie;

2) confidentialitatea datelor cu caracter personal;

3) transferul in alta subdiviziune a autoritatii publice.

12. Avertizorul de integritate care a facut avertizarea cu buna-credinta nu va fi sanctionat disciplinar 
chiar daca, ulterior cercetarilor, aceasta s-a dovedit a fi nefondata.

13. De aplicarea masurilor de protectie prevazute la pet. 11 din prezentul Regulament sint responsabili 
conducatorul ierarhic superior al avertizorului de integritate, conducatorul autoritatii publice §i structura 

specializata.

IV. Raspunderea pentru incalcarea prevederilor prezentului Regulament

14. Avertizorul de integritate care a facut o avertizare despre care §tia sau trebuia in mod rezonabil sa 
cunoasca ca este falsa poarta raspundere disciplinary sau penala, dupa caz.

15. Neasigurarea masurilor prevazute la pet. 11 din prezentul Regulament pentru protectia 
avertizorilor de integritate, precum §i aplicarea acestor masuri cu incalcarea prevederilor legislatiei in 

vigoare atrag raspunderea penala, contraventionala sau civila, dupa caz.



Anexa

la Regulamentul privind avertizorii de integritate

Registru de evidenfa a avertizarilor despre posibilele 
ilegalita{i comise in cadrul autoritafii publice
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