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Regulament
cu privire la conflictul de interese în organele Procuraturii
1. Dispoziţii generale
1.1. Regulamentul cu privire la conflictul de interese în organele Procuraturii (în
continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Constituţiei
Republicii Moldova, Legii cu privire la Procuratură, Legii serviciului public, Legii
privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, Recomandărilor Consiliului
Europei REC(2000)10 din 11.05.2000 privind codurile de conduită pentru
funcţionarii publici şi REC (2000)19 cu privire la rolul Procuraturii în cadrul
sistemului de justiţie penală, Codul deontologic al procurorului şi Regulamentul
privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice în organele Procuraturi.
1.2. Regulamentul statuează incompatibilităţile şi restricţiile impuse procurorilor
şi funcţionarilor publici, soluţionarea conflictelor de interese, precum şi declaraţiile
procurorilor şi funcţionarilor publici cu privire la conflictele de interese.
1.3 În prezentul Regulament următorii termeni se definesc astfel:
a) Conflict de interese - situaţia în care procurorul sau funcţionarul public al
organelor Procuraturii are sau ar putea avea un interes personal de natură
patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate
şi imparţialitate a atribuţiilor care îi revin, potrivit Constituţiei şi altor acte normative,
precum şi interesul public, situaţia în care procurorul sau funcţionarul public trebuie
să ia o hotărâre sau să ia parte la luarea unei hotărâri, sau să întreprindă alte acţiuni în
exercitarea atribuţiilor sale, situaţie care influenţează sau poate influenţa asupra
intereselor personale, ale persoanelor apropiate acesteia ori interesului public;
Orice persoană – procuror sau funcţionar public al organelor Procuraturii este
obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia o
decizie sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea demnităţii publice sau
funcţiei publice, care produce sau ar putea produce un folos material sau de altă
natură, direct sau prin intermediul terţelor persoane, pentru sine, pentru soţul său, ori
persoanele apropiate;
Prin conflict de interese se înţelege şi situaţia în care efectele unui act sau fapt
juridic, încheiat sau efectuat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, creează un conflict
de interese, iar acea persoană maschează actul sau faptul juridic ori efectele acestora
printr-o terţă persoană, pentru ascunderea conflictului de interese;
b) Interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori
obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, de către procuror sau
funcţionarul public al organelor Procuraturii, prin folosirea reputaţiei, influenţei,
facilităţilor, relaţiilor şi informaţiilor la care au acces, în temeiul exercitării demnităţii
publice sau funcţiei publice;
c) Interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea întocmai,
de către instituţiile şi autorităţile publice, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor

legitime ale cetăţenilor şi ale societăţii, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă
şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
d) Persoanele apropiate - soţul (soţia), persoanele înrudite prin sânge sau
adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, mătuşi, unchi) şi persoanele
înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, noră, ginere);
1.4 Orice persoană – procuror, sau funcţionar public al organelor Procuraturii
este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt chemate să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor
cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă la soluţionarea cererilor, sesizărilor înaintate conform legii cu
funcţionari publici care au calitatea de soţ/soţie sau persoane apropriate;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau persoanelor apropiate pot
influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
d) alte situaţii în care integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea deciziei pot fi
afectate.
2. Principiile generale de soluţionare a conflictului de interese
2.1. Procurorul sau funcţionarul public în procesul îndeplinirii funcţiilor şi
atribuţiilor oficiale de serviciu, sunt obligaţi, pentru soluţionarea conflictului de
interese să respecte următoarele principii generale:
a) exercitarea obligaţiilor de serviciu cu imparţialitate şi obiectivitate;
b) asigurarea transparenţei şi controlului activităţii procurorilor şi funcţionarilor
publici ai organelor Procuraturii;
c) răspunderii individuale şi exemplului personal.
3. Exercitarea obligaţiilor de serviciu cu imparţialitate şi obiectivitate
3.1. La exercitarea obligaţiilor de serviciu, procurorii şi funcţionarii publici ai
organelor Procuraturii urmează să respecte legislaţia în vigoare, actele normative de
uz intern, ţinând cont de interesele de serviciu şi excluzând interesul personal.
3.2. Procurorii şi funcţionarii publici ai organelor Procuraturii sunt obligaţi să
excludă influenţa intereselor personale, care pot să compromită deciziile adoptate cu
participarea sa, să se abţină de la participarea la adoptarea sau executarea unor astfel
de decizii, în cazurile când pot fi compromise de interesele personale ca persoană
privată sau de apartenenţă la anumite organizaţii.
3.3. Procurorii şi funcţionarii publici ai organelor Procuraturii nu au dreptul să
utilizeze sau să admită utilizarea informaţiei de serviciu sau oricărei alte informaţii
legate de activitatea sa, în alt mod decât cel prevăzut de legislaţie.
3.4. Procurorii şi funcţionarii publici nu au dreptul să utilizeze atribuţiile sale de
serviciu în scopul obţinerii profitului.
3.5. Procurorii şi funcţionarii publici nu au dreptul să utilizeze avantajele
funcţiei oficiale sau statutul deţinut anterior.

4. Asigurarea transparenţei şi controlului activităţii procurorilor şi
funcţionarilor publici ai organelor Procuraturii
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4.1. Activitatea procurorilor şi funcţionarilor publici trebuie să fie deschisă şi
accesibilă controlului public în condiţiile legii şi actelor normative interne.
4.2. Procurorii şi funcţionarii publici trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile de
serviciu conştiincios şi imparţial.
4.3. Procurorii şi funcţionarii publici sunt obligaţi să declare apartenenţa la
anumite partide sau organizaţii.
4.4. Conducătorii subdiviziunilor organelor Procuraturii, în condiţiile legislaţiei
în vigoare şi actelor normative interne trebuie să asigure consecvenţă şi un grad înalt
de transparenţă în procesul de soluţionare a situaţiilor de conflict de interese.
5. Răspunderea individuală şi exemplul personal
5.1. Procurorii şi funcţionarii publici trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru
modul în care îşi desfăşoară activitatea în calitate de persoană privată, de la numirea
lor în funcţie.
5.2. Procurorii şi funcţionarii publici trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru
evitarea, identificarea, declararea şi soluţionarea conflictelor de interese în folosul
intereselor de serviciu.
6. Obligaţiile procurorilor şi funcţionarilor publici în cazul
existenţei unui conflict de interese
6.1. În cazul existenţei unui conflict de interese procurorii şi funcţionarii publici
ai organelor Procuraturii sunt obligaţi să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea
deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful
ierarhic superior căruia îi sunt subordonaţi direct.
6.2. Procurorii şi funcţionarii publici ai organelor Procuraturii la data depunerii
jurământului sunt obligaţi să declare că nu se află în unul dintre cazurile de
incompatibilitate prevăzute de lege.
6.3. În cazurile în care procurorii şi funcţionarii publici se află în una din
situaţiile descrise în pct. 8.1 va renunţa la interesul personal care îi poate influenţa
exercitarea atribuţiilor oficiale sau îşi va da demisia din calitatea/funcţia conflictuală
pe care o are în calitate de persoană privată. Informaţia despre astfel de acţiuni va fi
prezentată de îndată şefului ierarhic superior.
6.4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prezentul Regulament constituie abatere
disciplinară, dacă nu este o faptă cu caracter penal, şi se sancţionează cu eliberarea
din funcţie.
7. Obligaţiile conducătorului subdiviziunii organelor Procuraturii
7.1. Conducătorul subdiviziunii organelor Procuraturii este obligat să nu admită
ca procurorii şi funcţionarii publici din subordine să-şi exercite atribuţiile de serviciu
fiind în situaţii de conflict de interese.
7.2. Conducătorul subdiviziunii organelor Procuraturii este obligat, în cazul
recepţionării unei informaţii referitor la un conflict de interese, sau a depistării unei
astfel de situaţii în subdiviziunea pe care o conduce, să întreprindă măsuri pentru
rezolvarea situaţiei de conflict de interese.
7.3. Conducătorul subdiviziunii organelor Procuraturii este obligat să informeze
Procurorul General despre depistarea unor încălcări a prezentului Regulament.
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8. Dispoziţii generale privind incompatibilitate
8.1. Incompatibilităţile privind funcţiile deţinute de procurori şi funcţionarii
publici sunt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la
Procuratură, Legea serviciului public şi Legea privind combaterea corupţiei şi
protecţionismului.
9. Restricţii privind încetarea atribuţiilor de serviciu
9.1. Procurorii şi funcţionarii publici nu au dreptul să obţină beneficii ilegale
datorită funcţiei publice sau poziţiei oficiale deţinute anterior, inclusiv datorită
informaţiilor de serviciu obţinute prin funcţia respectivă, în special atunci când îşi
caută un loc de muncă sau o altă funcţie după ce nu mai deţin funcţii publice.
10. Limitarea reprezentării
10.1. Procurorii sau funcţionarii publici ai organelor Procuraturii, care au încetat
să-şi îndeplinească obligaţiile (demisie sau concediere), vor respecta restricţiile
stabilite în art. 11 alin. (5) fin Legea serviciului public.
10.2. Procurorilor şi funcţionarilor publici ai organelor Procuraturii le sunt
interzise relaţiile de serviciu cu o persoană care a lucrat anterior în organele
Procuraturii în cazurile când faţă de acesta se aplică restricţiile expuse în pct. 10.1.
10.3. Despre astfel de relaţii de serviciu procurorii şi funcţionarii publici sunt
obligaţi să informeze conducătorii subdiviziunilor în care activează.
10.4. Procurorii sau funcţionarii publici nu pot reprezenta grupuri private,
persoane fizice sau juridice şi apăra interesele acestora în organele publice, cu
excepţia când acestea reiese din obligaţiile de serviciu, precum şi în cazurile
părinţilor, soţului (soţiei), copiilor, persoanelor aflate sub tutela şi curatela sa.
11. Cadourile
11.1. Procurorii sau funcţionarii publici nu pot accepta cadouri sau servicii, dacă
oferirea sau prestarea lor este legată, în mod direct sau indirect, de exercitarea
atribuţiilor de serviciu.
11.2. Interdicţia specificată la pct. 11.1 nu se aplică în cazul primirii cadourilor
conform protocolului.
11.3. Se interzice primirea cadourilor şi acceptarea serviciilor, dacă valoarea
acestora depăşeşte un salariu minim. Darurile a căror valoare depăşeşte un salariu
minim oferite fără ştirea sa ori primite pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la
persoane fizice şi juridice din alte ţări se transmit într-un fond special de stat în modul
prevăzut de legislaţie.
12. Limitarea publicităţii
12.1. Se interzice folosirea de către procurori sau funcţionari publici în interes
privat, a legitimaţiei de serviciu, ţinutei vestimentare sau simbolurilor oficiale ale
organelor Procuraturii.
12.2. Se interzice folosirea sau permiterea folosirii numelui, însoţit de calitatea
de procuror sau funcţionar public, pentru orice formă de publicitate a unui agent
economic, precum şi a vreunui produs comercial naţional sau străin.
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12.3. Se interzice folosirea sau permiterea folosirii imaginii publice, numelui,
vocii sau semnăturii procurorilor sau funcţionarilor publici pentru orice formă de
publicitate, cu excepţia publicităţii gratuite în scopuri caritabile.
13. Declararea informaţiei privind interesele personale
13.1. Candidatul la funcţia de procuror sau funcţionar public, precum şi
procurorii sau funcţionarii publici ai organelor Procuraturii în exerciţiul funcţiei sunt
obligaţi să identifice şi să declare interesele personale relevante, care ar putea intra în
conflict cu obligaţiile lor de serviciu.
13.2. Declararea informaţiei se face în scris prin declaraţia privind interesele
personale.
13.3. Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia privind interesele
personale sunt:
a) calitatea de fondator sau funcţiile de conducere, administrare, revizie sau
control deţinute în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte asociaţii obşteşti ori partid
politic;
b) relaţiile cu organizaţiile internaţionale;
c) activităţile profesionale remunerate;
d) calitatea de avocat, asociat sau acţionar la societăţile comerciale, sau alte
instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare;
e) altă informaţie relevantă.
13.4. Responsabilitatea pentru prezentarea în termen a declaraţiei, precum şi
pentru veridicitatea şi complexitatea informaţiei, o poartă persoana, care depune
declaraţia.
13.5. Cerinţa privind declaraţia intereselor personale se va include în contractele
individuale de muncă şi ordinele de numire în funcţia de procuror sau funcţionar
public. Candidatul la funcţia de procuror sau funcţie publică în organele Procuraturii
este obligat să depună declaraţia despre conflictul de interese.
13.6. Orice conflict de interese declarat de un candidat la funcţia de procuror sau
funcţionar public va fi soluţionat până la numirea în funcţie.
14. Termenele de depunere a declaraţiei privind interesele personale
14.1. Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la
data numirii în funcţie.
14.2. Declaraţia privind interesele personale se actualizează anual, până la data
de 31 ianuarie.
14.3. Procurorii sau funcţionarii publici vor actualiza declaraţiile privind
interesele personale ori de câte ori intervin schimbări în informaţia prevăzută în
pct.13.3 din Regulament.
15. Colectarea declaraţiilor privind interesele personale
15.1. Declaraţiile privind interesele personale se vor depune pe numele
Procurorului General în secţia personal din cadrul Direcţiei resurse umane.
15.2. Evidenţa declaraţilor şi păstrarea acestora va fi efectuată de secţia personal
din cadrul Direcţiei resurse umane.
16. Controlul informaţiilor din declaraţiile privind interesele personale
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Controlul veridicităţii informaţiilor din declaraţiile privind interesele personale
este efectuat de Secţia securitate internă a Procuraturii Generale, iar rezultatele
acestuia se aprobă de către Procurorul General.
17. Caracterul public al declaraţiilor privind interesele personale
Informaţia care se conţine în declaraţiile privind interesele personale are caracter
public.

Anexă nr. 1:
Forma model a
declaraţiei
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privind interesele
personale
DECLARAŢIE PRIVIND INTERESELE PERSONALE
Subsemnatul
________________________,
deţinând
funcţia
de
______________ în ________________________ declar pe propria răspundere
următoarele:
a) calitatea de fondator sau funcţiile de conducere, administrare, revizie sau
control deţinute în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte asociaţii obşteşti ori partid
politic:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
b) relaţiile cu organizaţiile internaţionale:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
c) activităţile profesionale remunerate:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
d) calitatea de avocat, asociat sau acţionar la societăţile comerciale, sau alte
instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
e) altă informaţie relevantă:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Prin prezenta îmi asum toată răspunderea pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor.
Data ____________

Semnătura____________
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