
 

 
 

 
 

DECIZIA NR.          

 

 

Având în vedere: 

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public; 

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție; 

- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată; 

- Legea 129/2018 privind Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter 

Personal;  

- Regulamentul (UE) 2016/679  si Legea 190/2018 de implementare nationala a Regulamentului privind 

protectia datelor cu carcater personal;  

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; 

- Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor ; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice; 

- HG nr. 1344/2007 privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- HG nr.1269 /17.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 - 2025, 

a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de 

verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și 

a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. 

- Planul de Integritate aprobat la nivelul Conpet S.A prin decizia 263/10.05.2022. 

 

În considerarea atribuțiilor Directorului General prevăzute în Actul Constitutiv al CONPET S.A. Ploiești și  

în baza Contractului de Mandat nr. 2/21.04.2021, Directorul General al CONPET S.A. Ploiești 

 

DECIDE 

 

Art.1 Începând cu data prezentei, se desemnează în calitate de gestionar al avertizărilor în interes public la 

nivelul CONPET S.A., doamna Laura Cristina Denis Costache, marca 5761, având funcția de Sef Birou 

Integritate. 

Art.2  Atribuțiile persoanei desemnate la art.1 sunt următoarele: 

a) primește  raportările /avertizările de interes public transmise prin: intermediul butonului “Avertizare de 

interes public”, disponibil pe site-ul societății Conpet S.A., prin poștă, prin linia telefonică, prin 

întâlniri față în față; 

b) selectează raportările, respectiv cele care cuprind informații referitoare la încălcări ale legii, obținute 

într-un context profesional; 

c) verifică corectitudinea datelor de identificare existente în formularele de raportare primite; 

d) menține  legătura, în strictă confidență,  cu avertizorul de intres public, pentru a solicita, dacă este cazul, 

date suplimentare despre raportare; 

e) transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în cel mult 7 zile calendaristice 

de la primirea acesteia; 

f) înregistrează într-un registru raportările, în conformitate cu prevederile procedurii interne  în vigoare; 

g) analizează raportările primite, în vederea descoperirii datelor din text care pot duce la dezvăluirea 

identității avertizorului de interes public; 
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h) anonimizează avertizările de interes public primite, inclusiv a datelor din text care pot duce la 

identificarea avertizorului de interes public;   

i) transmite raportările anonimizate Directorului General, spre rezoluționare, în cazul în care raportarea 

vizează un salariat al societății sau personal cu contract de mandat, de la caz la caz și Președintelui 

Consiliului de Administrație în cazul în care raportarea vizează Directorul General sau membri 

Consiliului de Administrație; 

j) informează avertizorul de interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării; 

k) în cazul în care, în cadrul unei proceduri judiciare, este obligat de lege să dezvăluie identitatea 

avertizorului de interes public, îl informează pe acesta în prealabil; 

 

Art.3 În perioadele în care persoana desemnată conform Art.1 din prezenta decizie nu poate îndeplinii 

atributiile ce îi revin, conform Art.2 din prezenta decizie, (concediu de odihnă sau contract individual de 

muncă suspendat) acestea sunt preluate de către domnul Tudose Vlăduț Sergiu, marca 8492 având funcția de 

coordonator activitate integritate în cadrul Biroului Integritate, în calitate de înlocuitor; 

 

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei, Decizia nr. 356 /14.06.2022 a Directorului General al Conpet S.A. 

își încetează aplicabilitatea. 

Art.5 Biroul Integritate va asigura difuzarea și ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.      

 

Emisă astăzi,____________. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Ing. Dorin TUDORA 

 

      

 

                                                                             Director General Adjunct 3 

                                                                                       Ing.Radu Florentin NECȘULESCU 

 

 

            

                    Șef Serviciu Juridic, 

                           Cons.Jr. Cornel BĂNICĂ 

 

                

 

                                                              Serviciul Juridic 

             Cons.Jr. Ruxandra MIU 

 

 

 

        Șef Birou Integritate, 

        Ec. Laura Cristina Denis COSTACHE 

 

 

       Întocmit, 

      Coordonator Activitate Integritate, 

               Ec.Vlăduț Sergiu TUDOSE 

Se difuzeaza la: 

1 ex. – Serviciul Juridic                                                                                                               

1 ex. – Persoana Desemnata                                                                                                         

1 ex. – Serviciul Resurse Umane                                         
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