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CE REPREZINTĂ?
Pantouflage-ul vizează reglementarea unor interdicţii în ceea ce
priveşte migrarea personalului din sectorul public în cel privat.

Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în perioadele
de schimbare, care apar la migrarea funcționarilor publici către sectorul privat.

SCOPUL PANTOUFLAGE-ULUI

ACHIZIȚIILE
PUBLICE
vezi detalii    

AUDITUL
PUBLIC INTERN

vezi detalii    

FUNCȚIONARII
PUBLICI

CU ATRIBUȚII
DE CONTROL

vezi detalii    

UTILIZAREA
FONDURILOR
EUROPENE

vezi detalii    

CONSILIUL
CONCURENȚEI

vezi detalii    

SITUAŢII DE PANTOUFLAGE

OBIECTIVELE UNUI SISTEM CARE
ABORDEAZĂ MIGRAREA FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN SECTORUL PUBLIC ÎN CEL PRIVAT

• să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt
utilizate în mod abuziv

• să se asigure că
accesul și contactele

           actualilor, precum și
ale foștilor funcționari

             publici nu sunt utilizate
               pentru beneficiile
     nejustificate ale

funcționarilor sau
ale altor persoane

• să se asigure că
exercitarea autorității       

de către un funcționar           
public nu este

influențată de câștigul             
 personal, inclusiv prin               

 speranța sau      
 așteptarea unei

  angajări viitoare

1

2 3

CE AM DE FĂCUT CA INSTITUȚIE?

Activități de informare privind reglementările
existente în materia pantouflage-ului

Punerea la dispoziţia salariatului, care își încetează
raportul de serviciu/de muncă cu instituția publică,
a unei declaraţii, în vederea completării, prin care
acesta îşi asuma luarea la cunoştinţă a intedicţiilor
existente în materie de pantouflage

Desemnarea unui responsabil cu monitorizarea
situațiilor de pantouflage

Întocmirea și actualizarea unei evidenţe
a salariaților care intră sub incidența
prevederilor legale privind pantouflage-ul
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Exercitarea unui rol activ în vederea restabilirii
stării de legalitate, inclusiv prin declanşarea
procedurii judiciare prin care instanţa poate
constata existenţa unei situaţii de pantouflage
şi dispune aplicarea sancţiunilor aferente
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ȘTIAȚI CĂ?

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40929
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129701
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8005
https://sna.just.ro/docs/pagini/66/PAN%20Stiati%20ca.pdf
https://sna.just.ro/docs/pagini/66/PAN%20Achizitiile%20publice.pdf
https://sna.just.ro/docs/pagini/66/PAN%20Auditul%20public%20intern.pdf
https://sna.just.ro/docs/pagini/66/PAN%20Asigurarea%20transparentei.pdf
https://sna.just.ro/docs/pagini/66/PAN%20Utilizarea%20fondurilor%20europene.pdf
https://sna.just.ro/docs/pagini/66/PAN%20Consiliul%20concurentei.pdf



