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A. MINISTERUL TURISMULUI 

 

I. INTRODUCERE 
 

 Adresa fizică: București, strada: Bd. Dinicu Golescu nr. 38; poarta C, cod poștal 010873, 
sector 1 

 Adresa virtuală: www.mturism.ro 

 Cadrul legal care reglementează activitatea instituției: 

• H.G. nr. 24 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Turismului; 

• O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 

• Misiune / atribuții/ competențe/structura: 

Ministerul Turismului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației 
publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în 
domeniul turismului în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea 
inițiativei operatorilor economici din domeniul de competență. 

Ministerul Turismului îndeplinește următoarele funcții: 

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a 
Programului de guvernare, precum și elaborarea strategiilor, politicilor publice și a 
programelor în domeniile coordonate; 

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și 
instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de 
responsabilitate, precum și din alte domenii conexe: restructurarea și, după caz, 
privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa; 

c) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al 
Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, inclusiv în privința afacerilor 
europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în 
vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185751
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185751
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/149216
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pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, în domeniul său de activitate; 

d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru 
domeniile sale de responsabilitate; 

e) de autoritate de stat: 

1. prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării unitare și respectării 
reglementărilor legale în domeniul său de activitate; 

2. prin care se realizează controlul asupra unităților aflate sub autoritatea sa, în 
vederea asigurării respectării prevederilor legale; 

f) de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății 
publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este 
responsabil din domeniile coordonate; 

g) de coordonare la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a 
activităților referitoare la relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și 
cooperarea economică în domeniile coordonate; 

h) de promovare a destinațiilor turistice naționale; 

i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile sale de 
responsabilitate; 

j) de colaborare cu partenerii sociali. 

 

Sub autoritatea Ministerului Turismului se află 15 societăți comerciale. 

Instituția are 258 de posturi, din care 190 ocupate. 

 

 Scop misiune de evaluare: 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție 
(SNA) 2016-2020, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate 
obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de 
transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și 
standardele de publicare a informațiilor de interes public. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180621
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Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-
2020 a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1361/C/2017. În vederea 
monitorizării, se realizează misiuni de evaluare în instituțiile publice. 

Temele de evaluare pentru anul 2019 sunt: 

1. conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul); 

2. incompatibilități;  

3. transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la 
informațiile de interes public deținute de acestea. 

Obiectivele procesului de monitorizare sunt: 

• Identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA; 

• Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și 
normelor anticorupție; 

• Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire 
a corupției, în sectorul public și privat. 

Procedura evaluării a constat în completarea chestionarului tematic de evaluare transmis la 
data de 16 august 2019, organizarea vizitei de evaluare la sediul Ministerului Turismului în 
data de 1 octombrie 2019, orele 10.00-12.30 și redactarea raportului de evaluare.  

 

 Componența echipei de evaluare 

Echipa de evaluare a fost compusă din 3 persoane: 

• D-na. Cristina LIȚĂ, consilier superior, Ministerul Justiției; 

• D-na. Georgeta FILIP, expert, Transparency International România; 

• Dl. Robert NEACȘU, comisar-șef de poliție, Direcția Generală Anticorupție, Ministerul 
Afacerilor Interne. 

 

Reprezentanții Ministerului Turismului care au luat parte la întâlnire au fost:  

• Un consilier evaluare-examinare; 

• Șeful Serviciului Resurse Umane, consilier de etică în anul 2018; 
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• Un consilier, Biroul Resurse Umane, responsabil declarații de avere și interese; 

• Un consilier, Serviciul Achiziții Publice și Logistică; 

• Un consilier, Serviciul Relații Publice, Comunicare și Mass-Media; 

• Un consilier, Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți, 
responsabil transparență decizională; 

• Un  consilier, Departamentul Informații Clasificate, consilier de etică în anul 2019. 

 

Din partea Secretariatului tehnic al SNA a participat: 

• Dl. Victor STOIAN, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 
procurorilor, Ministerul Justiției. 

 

Expertul coordonator din partea prestatorului de servicii, asocierea formată din Unique 
Solutions SRL și Public Research SRL, a fost dl. Dragoș DINCĂ. 

 

 

II. CONSTATĂRI  

 

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul) 

Cu ocazia vizitei de evaluare tematică desfășurate, echipa de evaluare a constatat că la 
nivelul Ministerului Turismului au fost desemnate, prin act intern, 2 persoane responsabile cu 
implementarea prevederilor legale privind declarațiile de interese prevăzute de 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 și pentru modificarea și completarea altor acte 
normative.  

Conform datelor furnizate, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor legale 
privind declarațiile de avere și de interese fac parte din Biroul Resurse Umane. În anul 2018, 
persoanele responsabile nu au beneficiat de formare în domeniul implementării prevederilor 
legale referitoare la depunerea și completarea declarațiilor de interese. Din discuțiile purtate 
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a reieșit că persoanele desemnate nu au întâmpinat dificultăți în implementarea prevederilor 
legale. 

Totodată, echipa de evaluare a constatat că la nivelul Ministerului Turismului se realizează, 
într-un interval de timp adecvat, o informare cu privire la termenul de depunere al 
declarațiilor de avere și de interese, astfel încât să nu existe întârzieri. Responsabilul 
transmite o informare pentru depunerea declarațiilor (care conține termenul și persoana care 
primește formularele completate), formularele declarațiilor de avere și interese, precum și 
ghidul de completare al Agenției Naționale de Integritate atașat. Ghidul de completare și 
actul normativ de reglementare se transmit prin intermediul poștei electronice. Nu există o 
rețea informatică a instituției și nicio structură/ compartiment IT care să asigure din punctul 
de vedere tehnic comunicarea pe pagina de internet a instituției/email. 

Cu toate acestea, pe pagina de internet a instituției, declarațiile de avere și de interese sunt 
ușor de accesat, în secțiunea dedicată interesului public. La nivelul Ministerului Turismului 
sunt înțelese și implementate procedurile legale privind primirea, înregistrarea declarațiilor 
de interese, eliberarea dovezii de primire, completarea registrului, anonimizarea și postarea 
pe pagina de internet a instituției. 

În ceea ce privește completarea declarațiilor de interese, persoana responsabilă a oferit 
consultații, dar nu este ținută o evidență a acestora. Nu au fost solicitate note de opinie 
referitoare la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea 
averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților. 

Din discuțiile purtate a reieșit faptul că declarațiile de avere și de interese sunt verificate de 
persoana desemnată din perspectiva modului de completare și că nu au existat deficiențe în 
completarea acestora.  

Din analiza chestionarului a rezultat că nu există o procedură internă privind prevenirea și 
gestionarea situațiilor de conflict de interese, dar nici nu au fost depuse avertizări în interes 
public cu privire la încălcarea prevederilor legale în materia conflictului de interese. De 
asemenea, s-a constatat că Agenția Națională de Integritate nu a emis rapoarte de evaluare 
prin care să se constate încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. În 
desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de la nivelul 
instituției nu au fost emise avertismente de integritate de Sistemul PREVENT monitorizat de 
Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale conflicte de interese. 

Nu există o procedură formalizată sau canale de comunicare internă dedicate pentru a fi 
folosite de angajații care doresc să sesizeze o situație de conflict de interese. Dacă ar exista, 
asemenea sesizări ar trebui depuse la Registratura generală. 



 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro pag. 7 din 14  

 

De asemenea, s-a constatat că personalul din cadrul instituției nu a beneficiat, în perioada de 
referință, de programe de pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al 
conflictelor de interese. 

Există un Cod etic și de integritate al Ministerului Turismului, anexă la ordinul 
454/30.05.2019, iar acesta prevede un termen de 2 ani, între altele, pentru cazurile de 
pantouflage, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene: 

Art. 7 

(2) Personalului din cadrul Ministerul Turismului îi este interzis:  

a) Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 
Ministerului Turismului, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu 
caracter normativ sau individual;  

b) Să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Ministerul 
Turismului are calitatea de parte, dacă nu este abilitat în acest sens;  

c) Să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de 
lege;  

d) Să dezvăluie informațiile la care are acces în exercitarea funcției publice sau a funcției, 
dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze 
imaginea sau drepturile instituției ori ale unor angajați, precum și ale persoanelor fizice sau 
juridice;  

e) Să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării 
de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Ministerul Turismului.  

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică și după încetarea raportului de serviciu/ muncă, 
pentru o perioada de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.  

 

B. Incompatibilități 

Ministerul Turismului nu a adoptat proceduri interne privind prevenirea și gestionarea 
situațiilor de incompatibilitate. La nivelul instituției nu au fost implementate niciun fel de 
măsuri de identificare timpurie cu privire la incompatibilități (de exemplu, audit intern, 
registrul funcțiilor sensibile, solicitări de puncte de vedere adresate ANI etc.). 

Personalul din cadrul instituției nu a beneficiat, în perioada de referință, de programe de 
pregătire profesională în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților. În cadrul 
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vizitei de evaluare, reprezentanții instituției au explicat că la nivelul anului 2018 nu au 
existat fonduri necesare pentru pregătire profesională. 

Nu au fost depuse avertizări în interes public cu privire la încălcarea prevederilor legale în 
materia incompatibilităților. 

La nivelul Ministerului Turismului nu există o procedură cu privire la avertizarea în interes 
public.  

În cazul în care un angajat dorește să sesizeze o situație de incompatibilitate, canalele de 
comunicare internă reglementate la nivel instituțional sunt: e-mail intern, petiții și sesizări 
depuse la Registratura Generală. 

Pentru anul 2018, Agenția Națională de Integritate nu a emis rapoarte de evaluare prin care 
să fi constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților pentru persoane din cadrul 
Ministerului Turismului. 

 

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la 
informațiile de interes public deținute de acestea 

Din perspectiva respectării dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, acestea sunt aplicate parțial la nivelul Ministerului Turismului, existând 
o persoană responsabilă cu implementarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003, iar pe pagina de 
internet oficială a instituției se găsește secțiunea dedicată informațiilor de interes public. 
Aceasta cuprinde 6 subsecțiuni printre care și „Transparență decizională - Consultare publică” 
– unde se găsesc publicate propuneri de modificări legislative puse în dezbatere publică1.  

Numele și datele de contact ale persoanei responsabile pentru relația cu societatea civilă, 
conform Legii nr. 52/2003, nu sunt publicate pe pagina de internet a instituției. 

Nu au fost găsite pe pagina de internet a instituției informații privind minutele 
dezbaterilor/consultărilor și nici raportul aferent anului 2018, prevăzut în actul normativ mai 
sus enunțat deși, potrivit mențiunilor din cuprinsul chestionarului de evaluare rezultă că 
întotdeauna au fost organizate întâlniri pentru dezbateri publice, au fost elaborate minutele 
acestor ședințe și că acestea au fost publicate pe pagina de internet a instituției și afișate la 
sediul instituției. Mai mult, în cuprinsul chestionarului s-a răspuns afirmativ la întrebarea 

                                            

1 http://turism.gov.ro/web/category/consultare-publica/ 

http://turism.gov.ro/web/category/consultare-publica/
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privind elaborarea Raportului privind transparența instituțională (prevăzut în Legea nr. 
52/2003), dar a fost indicat Raportul privind implementarea Legii nr. 544/20012. 

De asemenea, chestionarul a relevat faptul că instituția a efectuat doar uneori demersuri 
vizând: 

- publicarea pe pagina de internet, în format deschis, a seturilor de date/ statisticilor la 
care se face referire în ceea ce privește proiectele de acte normative;  

- preluarea recomandărilor formulate și înaintate, în scris ori verbal, de cetățeni și 
asociațiile legal constituite ale acestora;  

- motivarea în scris a nepreluării recomandărilor formulate de cetățeni și asociațiile 
legal constituite.  

Potrivit chestionarului completat de reprezentanții instituției, informațiile de interes public 
prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 sunt puse la dispoziția publicului prin 
afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al 
României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și prin 
intermediul paginii de internet a instituției, dar și prin consultare la sediul autorității sau al 
instituției publice, în spații special destinate acestui scop. Pe pagina de internet a instituției 
se găsesc publicate la secțiunea Informare publică - documentele standardizate prevăzute în 
anexele la H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare. Menționăm că, în urma derulării vizitei de evaluare la sediul 
instituției, nu a fost identificat locul unde sunt publicate informațiile prevăzute în Legea nr. 
544/2001, iar reprezentanții instituției participanți la vizită nu au oferit informații referitoare 
la: publicarea informațiilor în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în 
masă, în publicații proprii sau prin intermediul paginii de internet a instituției.  

Din răspunsurile evidențiate în chestionarul de evaluare și din informațiile puse la dispoziție 
în cadrul vizitei de evaluare s-a constatat că în cadrul Ministerului Turismului există un 
compartiment specializat de informare, în cadrul căruia își desfășoară activitatea persoanele 
responsabile cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001 și cu gestionarea relației cu mass-
media, acestea având trecute în fișele de post atribuții în acest sens, însă numele și datele de 
contact nu sunt publicate pe pagina de internet a instituției. 

                                            

2 http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/RAPORT.-544.pdf 

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/09/RAPORT.-544.pdf
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La nivelul Ministerului Turismului sunt aplicate dispozițiile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 
referitoare la elaborarea și publicarea anuală a Raportului privind accesul la informațiile de 
interes public, pe pagina de internet a instituției fiind publicat Raportul privind 
implementarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001 pentru anul 2018.  

În raport cu numărul de cereri primite și înregistrate, s-a constatat faptul că dintr-un total de 
103 solicitări primite au fost soluționate prin transmitere de răspuns un număr de 93 de 
cereri. Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 3 reclamații administrative. De 
asemenea, s-a precizat că împotriva răspunsurilor transmise nu au fost formulate plângeri în 
instanță, conform chestionarului de evaluare. Persoanele care au participat la vizita de 
evaluare nu au oferit informații cu privire la diferența dintre numărul de solicitări înregistrate 
și numărul de solicitări soluționate. 

Reprezentanții Ministerului Turismului prezenți la vizita de evaluare au precizat că solicitările 
formulate în baza Legii nr. 544/2001 primite în scris sunt înregistrate de două ori: mai întâi la 
nivelul Registraturii generale a instituției, iar apoi într-un registru special dedicat înregistrării 
cererilor primite în baza Legii nr. 544/2001, în cadrul Serviciului Relații Publice și 
Comunicare.  

Șeful serviciului decide dacă solicitarea primită este formulată sau nu în baza Legii nr. 
544/2001. Nu există însă o formă de înregistrare a solicitărilor primite verbal, iar solicitanții 
sunt îndrumați să formuleze și să transmită cererile în format scris. 

Din discuțiile purtate în cadrul misiunii de evaluare a rezultat faptul că relația cu mass-media 
este gestionată de 2 persoane și un consilier al ministrului, iar selecția și repartizarea 
lucrărilor în raport cu încadrarea acestora în sfera informațiilor publice și/sau informării 
publicului este realizată de șeful de serviciu, care este desemnat și ca o persoană 
responsabilă cu asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de 
interes public, potrivit art. 16 din Legea nr. 544/2001.  

Comunicarea publică este asigurată prin intermediul comunicatelor de presă postate pe 
pagina de internet oficială a instituției3, precum și prin intermediul solicitărilor scrise 
formulate în baza Legii nr. 544/2001. Declarațiile/interviurile sunt acordate de conducerea 
instituției (la solicitarea reprezentanților mass-media). 

Menționăm că în cadrul aceleiași secțiuni se găsește subsecțiunea „Identitate Vizuală”4. 

                                            
3 http://turism.gov.ro/web/category/mass-media/comunicate/ 
4 http://turism.gov.ro/web/identitate-vizuala/ 

http://turism.gov.ro/web/category/mass-media/comunicate/
http://turism.gov.ro/web/identitate-vizuala/
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Potrivit chestionarului și discuțiilor purtate în cadrul vizitei de evaluare rezultă că la nivel 
instituțional activitățile referitoare la modul de gestionare a 
solicitărilor/documentelor/relațiilor instituționale prevăzute în legislația aferentă 
transparenței și informării publice sunt desfășurate în baza unor proceduri operaționale de 
lucru existente, dar care se află în curs de revizuire.  

La nivelul instituției evaluate a fost desemnată o persoană responsabilă cu activitatea de 
publicare a datelor deschise, în luna decembrie 2018, însă gestionarea paginii de internet 
este realizată de STS, din lipsă de personal specializat la nivelul instituției.  

Nu au fost identificate seturi de date deschise publicate pe pagina de internet a Ministerului 
Turismului. Informațiile sunt publicate doar în parte în format editabil. 

Structura paginii de internet a instituției5 nu respectă standardul general din Anexa 4 a SNA, 
privind publicarea informațiilor de interes public. 

În urma derulării vizitei de evaluare s-a constatat faptul că informațiile prevăzute de Legea 
nr. 544/2001 nu se găsesc publicate sau afișate la sediu, fiind publicate pe pagina de internet 
doar un minimum de informații vizând liberul acces la informațiile de interes public.    

De asemenea, din discuțiile purtate a rezultat faptul că nu există un program și un spațiu 
special amenajat pentru acordarea audiențelor astfel cum este prevăzut în art. 8 alin. (3) din 
Legea nr. 544/2001 pentru persoanele interesate a solicita informații de interes public.   

La nivelul Ministerului Turismului nu au fost depuse avertizări în interes public cu privire la 
încălcarea prevederilor Legii nr. 52/2003, nici cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 
544/2001. 

În ceea ce privește publicarea pe pagina de internet data.gov.ro, în chestionar sunt indicate 
numai link-uri de pe pagina proprie de internet a Ministerului Turismului. 

 

D. Alte aspecte 

În urma analizării chestionarului de evaluare completat de către reprezentanții Ministerului 
Turismului și a discuțiilor purtate cu ocazia efectuării vizitei de evaluare a echipei de experți 
au fost constatate două aspecte: la discuțiile purtate la sediul ministerului au fost desemnate 
să participe persoane nou angajate, fără experiență și care nu dețineau informațiile solicitate 
de către evaluatori, precum și persoane care din punct de vedere al specificului activităților 

                                            
5 http://turism.gov.ro/web/  

http://turism.gov.ro/web/
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desfășurate de acestea nu au legătură cu obiectivele vizate în cadrul acestei evaluări; 
chestionarul a fost completat superficial cu date și informații ce nu reflectă întotdeauna 
realitatea și nu a fost pus la dispoziția persoanelor desemnate de la nivelul Ministerului 
Turismului să participe la discuțiile purtate cu evaluatorii.  

 

III. BUNE PRACTICI  

 

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul) 

Există un Cod etic și de integritate al Ministerului Turismului, anexă la ordinul 
454/30.05.2019, iar acesta prevede un termen de 2 ani, între altele, pentru cazurile de 
pantouflage, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

 

B. Incompatibilități 

Nu au fost identificate. 

 

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la 
informațiile de interes public deținute de acestea 

Nu au fost identificate. 

 

IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

A. Conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției (inclusiv pantouflage-ul) 

În urma vizitei de evaluare, a discuțiilor purtate cu reprezentanții Ministerului Turismului și a 
răspunsurilor formulate în scris de către aceștia, recomandăm următoarele: 

1. Organizarea/participarea la sesiuni de formare/informare pe problematica conflictului de 
interese și a pantouflage-ului; 

2. Încadrarea unei persoane care să răspundă de problematica IT, gestionarea paginii de 
internet și comunicarea electronică internă; 

3. Analizarea oportunității înființării unei rețele intranet, accesibile tuturor angajaților; 
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4. Elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri privind prevenirea și gestionarea 
conflictului de interese și pantouflage; 

B. Incompatibilități 

În urma vizitei de evaluare și a discuțiilor purtate cu reprezentanții Ministerului Turismului 
recomandăm următoarele: 

1. Elaborarea și aprobarea de proceduri interne privind prevenirea și gestionarea situațiilor 
de incompatibilitate; 

2. Derularea de sesiuni de formare profesională/seminarii/workshop-uri interne având ca 
tematică regimul incompatibilităților, legislația aplicabilă în materie, studii de caz; 

3. Elaborarea și aprobarea unei proceduri interne cu privire la avertizarea în interes public. 
Se recomandă ca procedura să includă cel puțin un canal de comunicare dedicat, prin 
intermediul căruia să poată fi asigurată protejarea identității persoanei care depune 
avertizarea în interes public. 

 

C. Transparența instituțiilor publice (inclusiv a întreprinderilor publice) și accesul la 
informațiile de interes public deținute de acestea 

În urma vizitei de evaluare, formulăm următoarele recomandări: 

1. Să se analizeze și să se implementeze dispozițiile legale în materia transparenței 
decizionale, a informării publice și a asigurării liberului acces la informațiile de interes 
public, întrucât dispozițiile legale nu sunt cunoscute, iar la vizita de evaluare au 
participat persoane care nu aveau cunoștință de vizită și nici de chestionarul de evaluare 
și conținutul acestuia; 

2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a numelui și datelor de contact ale persoanei 
responsabile cu gestionarea relației cu societatea civilă, conform Legii nr. 52/2003; 

3. Elaborarea, aprobarea și implementarea de proceduri operaționale de lucru la nivelul 
compartimentului/departamentului responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001; 

4. Publicarea pe pagina de internet a instituției a numelui și datelor de contact ale persoanei 
responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001; 

5. Publicarea pe pagina de internet a instituției a numelui și datelor de contact ale 
purtătorului de cuvânt; 
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6. Înregistrarea cererilor de informații primite verbal, pentru îmbunătățirea activității 
instituției; 

7. Publicarea în format deschis a tuturor informațiilor/documentelor astfel încât să fie 
utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către persoane interesate. 
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